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 ליקוטי מוהר"ן  
 מבואר

   חברותא
 ללימוד בעיון 

 

 מבוא לביאור 
 הביאור מורכב מג' חלקים: 

 ששולב בגרסת התורה והוא מסקנת העיון שבהערות   ,ביאור הפשוט  -הראשון

 .  ותירוץ בבנוי על פי רוב בדרך של קושיא , אההערות  -החלק השני
שהלומד יוכל בעצמו לדון בדיוק  ופתיחת כל המראה מקומות עם מפרשיהם כדי 

שעל כן נקרא חיבור זה חברותא, כי הכוונה    הדברים ולא יוכרח לסמוך עלי. 
בו גם הרבה   שמובלעים להיות עזר ללומד ולא ספר חידושי תורה אע"פ 

 חדושים. 

היא הקדמה לתורה שהיא מבט כללי על התורה, שאמור לקשור את     -והשלישי
   . אחד בקשרכל חלקי התורה 

 גם לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה. עוד ו
כמעט ראיות למבואר  בה  ל מסקנת העיון שבהערות לכן אין עבנויה     -ההקדמה 

 בה
דרך הלימוד נ"ל לדמות למחרוזת כי כל תיבה ומשפט בתורה הן חרוז נפלא שצריך  

לעיין בו תחילה בפני עצמו ללמוד אותו היטב ולכן בזה גלשתי גם מעבר לקשר העניין 
לתורה, ואח"כ לעיין בו כיצד נקשר לתורה, וכן לעבור מחרוז לחרוז אע"פ שעדיין לא  

כך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. ו
 ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא. 

זה למצא את החוט החזק  "ברינה יקצורו", כי עיקר ה"הזורעין בדמעה"בחי' וכל זה עדיין 
שיחרוז את כל החרוזים היטב דהיינו לתפוס את מהלך התורה באופן שכולל את כל  

וזה השתדלתי  .גביכול אין בו צורך למהלך התורה הפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכ
 לעשות אחרי לימוד כל התורה בעיון כתבתי הקדמה לתורה שהכוונה בה לבד מביאורי

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים ופושט את כל  ,מושגים קשים להבנה
"ד בלא חידוש גם  )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. הספיקות
ועדיין אני מצפה )זו היתה כוונתי   דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבהקדמה נת

 ( להצליח יותר

 
 

בהשוואה לשאר  שהיא גרסת מוהרנ"ת שהדפיס בביתו, מוגה מהדורת תקפא המדויק,  בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר"ן  דפי הליקוטי מוהר"ן
 . הישנים וחדשים  ובתוספת מ"מ . מהדורות

  lezavotlaze@gmail.com למיילפנות ההערות אפשר ל

 

. )הריצ"ח במדבר  23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה 23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה   א
פ' במדבר.תשנד ולא כולם     ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד  וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי  יסודות  הרבה 

 , והוא רחום יכפר עוון.  אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דציינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ו 
 השתדלתי מאד כל ביאור להקדים לו את הקושיא המכריחה אותו וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.  ב
ה  שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופאות עיין חיי מוהר"ן  ג

   .עדין אחוז בתחילתה וכן מסתבר שמי שאמר על עצמו שזכה ליחידה דיחידה אצלו התורה והתפלה הן כל אחת ושתיהן יחד אחדות פשוטה
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 הודעה 
  , בדרך אפשר והצעה בלבדכל הביאורים הם 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על י ורק כיון שציוה לעוהלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי 
קש   הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקבים  ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ַלִים לְּ י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ם ָכל ַמה ש ּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  ּו ַמחְּ

ָכל פַּ  ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ יל אֶּׁ ּכְּ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ִלש  ּתֹר וְּ ַלחְּ ים וְּ ִ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ת  ַעם לְּ
הַ  ָהִבין ּולְּ יַדע ּולְּ ָבָריו ָצִריךְּ לֵּ יֹוִציא ִמּדְּ ַדע וְּ ּיֵּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ ה ָהעֹוָלם. וְּ ל זֶּׁ ֶּׁ ים ש  ף ַמִים ַרּבִ טֶּׁ ֶּׁ מֹו ִמש ּ ים אֲ ַעצְּ ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ יִעים ַעמְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ִמין ש 
ָגתֹו, ֲאבָ  רֵּ ִפי ַמדְּ ַרךְּ ּכְּ ּבָ צֹות ַלֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ ם עֵּ הֶּׁ ן מֵּ ּבֹונֵּ ִהתְּ ה ָיכֹול לְּ ָ ש  ֻהרְּ ֶּׁ ַמה ש ּ כּו'. ַרק ּבְּ י ָים וְּ ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיו ִמּנִ צֶּׁ ן   ל עֶּׁ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  ַהּקְּ

כּו'. א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ י מֵּ ּתִ רְּ לֹא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ י מֵּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ ָרָכה, ַהרְּ רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש   עכ"ל  ּוכְּ

בעיון.  ועיקר כוונת החיבור הזה הוא לבאר הפשט באופן שכל אחד יוכל ללמוד ולעורר קושיות ללימוד בעיון ולפתוח את המראה מקומות להקל על הלומד
לם הוא  ולחדש מסתמא אצ והרבה חדושים שעמלתי שעות רבות להבין ולרגע לא שכחתי את אנ"ש החריפים שאם יעיינו בזה מסתמא יהיו להם הרבה הערות, 

להקל על הרוצה ללמוד וך את הדברים רכל מעלתי עליהם היא רק הסבלנות לעמול ולטרוח הרבה שעות עמ"נ להגיש כשלחן ע דבר פשוט שמיד עלו עליו.
 . , כיון שלא מצאתי אחר שעשה זאתבעיון 

 
 התנצלות 

 ארי כבוד  אמנם מעט בברסלב העיזו לפרסם חידושיהם חלקם כדי לא להיקרא בעל המחבר וכיו"ב ת 
המבוררים לו כאחותו שאסורה לו כמבואר בשבת אלא דברים לרבים וחלקם כנראה מחשש שלא יצאו חובת הזהרת רבינו בתורה כא אות ח' שאין לדרוש 

 , מסתמא כוונתו להאמין אבל לא לדרוש ולפרסם.  ' )סוף אות ה'( שכ"א חייב להאמין בחשיבות חדושיו אקמה:, ואע"פ שהזהיר בתורה ס

ב"ב י: שעל זה  מהרש"אמפרשים רבים שהאריכו בחיוב כתיבת חידושים עיין דווקא יצא לחדש ולחלוק על אבל כיון שאמר אני חדש מלא ישן ולא ידוע שבזה 

הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזל מי שגילה לו, כי לא  מי שגילה לו אות תקל  ובספר חסידיםאחז"ל פסחים נ. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו 
יד( יביא במשפט    גלה לו אלא לכתוב, דכתיב )תהלים כה יד( סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם, וכתיב )משלי ה טז( יפוצו מעינותיך חוצה, וזה שכתוב )קהלת יב

משם  שכתב בהקדמתו    לב אריה   הוסיף בשם ספרשם.    להחיד"א ברית עולם  ובביאור      ינה כותבה:על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שא
ב  בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום קרבן. ובזה פי' הרש רז"ל  

עוד עי"ש בשם ספר    .  וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבן זבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה    הנ"ל את הכתוב 

ז"ל שכל מי שמגלין לו רזי תורה מן השמים ואינו כותבו עתיד ליתן את  רבי אליעזר מגרמיזא  שם  ביד פרשת כי תשא שכתב    על התורה כתב  רבינו אפרים

ה  מלמוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי שחננו ה' קצת דעה וחכמה ובינה לבאר ולפרש    שפתי כהן   ועיין   הדין עכ"ל.

אות טו    צדוק הכהןלר'    מחשבות חרוץבספר  ועיין        .שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתו שחייב מיתה 
    חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אדם והוא לכך נוצר לגלותו בעולם, ואם לא, ח"ו יצטרך להתגלגל.  שכתב שיש גם 

ולי ע"י לכן א  זי"ע שכתב בהקדמת ספרו בשם ספר תורת גיטין מאמר הקדמון שדבר טוב אחד בספר מציל על הספר כולו. עכ"ל. קהילות יעקב עוד עיין בספר 
 לו.הודעה והתנצלות הנ"ל אפשר כן לפרסם איזה חדושים גם לפחותים כמונו, ואנו תקווה שעכ"פ דבר טוב אחד יש גם בחיבור זה ויציל על הספר כו 

להוראה   ואע"פ שהרמב"ם מזהיר באגרות קדש מאמר קדוש ה' שלפני שדורש לרבים יחזור ד"פ אבל מה שכותב צריך לחזור אלף פעמים, מסתמא הכוונה 
הרת  למעשה ואע"פ שבודאי בדברי רבינו יש הוראה בקיום עצותיו ועניני השקפה למעשה, מסתמא בדרך לימוד מותר דאל"כ לא שבקת חי. ומסתמא גם הז 

 רבינו הנ"ל אפשר לפרש כך. 
את ספקותיו ולא רק דברים המבוררים כאחותו עכ"פ אם טעינו והזהרתם היא בכל עניין, אולי ראוי לכנות את הביאור חברותא, כי חברותא דרכו לומר גם 

   שאסורה.

שרשב"ג מי' הרוגי שסז שחכמים ראשונים נמנעו כדי שלא להנות מהתורה ועיין שם סימן ח'  ספר חסידיםחתימת שם המחבר היא סוגיא בפ"ע עיין עוד עניין 
לציין  בא דעלמא נהגו כן ו מאידך ר ., אמנם יש מקשים א"כ מאי משמאלה עושר וכבודלו מזכויותיו  עוד עי"ש סימן פד שמנכין  מלכות תלה בזה סיבת הריגתו 

ע"י תלמידיהם או שכל היחס לפירוש הוא כפי גדולת המחבר בחכמה ויר"ש לכן חששו שאם לא יציינו שמם לא ינהגו כובד ראש  שצויין שמם ונ"ל הטעם או 
 בדבריהם.

 בתורה של רבינו לעורר על חשיבות העיון  
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש  חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י  לְּ נֵּ ְּ עּוִרים  ש  ִ מֹד ש  ָפָריו  ִללְּ ים   סְּ ִ דֹוש  עּור, ַהּקְּ ִ ָחד ש  ּוט  אֶּׁ ש  מֹד ּפָ ִהירּות ִללְּ מְּ ה  ּבִ ּבֵּ ֹאד ַהרְּ י  מְּ דֵּ ה  ּכְּ יֶּׁ הְּ ּיִ ֶּׁ גּור ש  ָ ַעל ש  -ּבְּ
ה  עּור, ּפֶּׁ ִ ש  ָחד וְּ מֹד אֶּׁ ִעּיּון  ִללְּ דֹול ּבְּ י . ּגָ ש   ּכִ קּות יֵּ דֹול ַעמְּ ָלא ּגָ ִנפְּ ָפָריו  וְּ סְּ ן . ּבִ ַעּיֵּ ָמקֹום  וְּ ר ּבְּ ה  ַאחֵּ ַין  ִמּזֶּׁ ִענְּ ם  מֵּ קּות עֹצֶּׁ דֹול ָהַעמְּ ש   ַהּגָ ּיֵּ ֶּׁ תֹוָרתוֹ  ש  ה  ּבְּ ָ דֹוש  ַהּנֹוָרָאה  ַהּקְּ ֹאד וְּ  ַעד מְּ
ין  ין  סֹוף אֵּ אֵּ ִלית וְּ כְּ     :ּתַ

לבאר דברי רבינו בסוף תורה כה   ( חכמה ובינה אות לו) שהעיון בתורתו מסוגל לבטל הרהורים רעים כי הם באים מהמדמה ועיין ככבי אור    תורה קה תנינאועיין  
ו מסוגל שצריך לקרא שם חדש ליצה"ר דהיינו מדמה. הטעם כי המדמה הוא מדרגה שמינית ביצה"ר שנתחדשה כנגד התורה של רבינו ולפ"ז דווקא תורת רבינ 

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי 

 שרבינו אמר כבר נתתי לכם כח המדמה כשר וטוב וכו'.    -תקכאסימן חי"מ ועיין 

ד' )תורה    קוטיםהל ור  אי ב ועיין   אות  כפי   -( נד  אחד  שכל  ו'  אות  ועי"ש  וברור.  זך  מדמה  למוהרנ"ת  ובעיקר  לאנשיו  המשיך  שבה  נד  לתורה  בעיקר  שהכוונה 
 (בו ולעשות עמו איזה עבודה עי"ש )וכיצד ההתכללות בתורתו עיין בסוף תורה פז תנינא מש"כ רבינו דהיינו לעיין באותו מאמר ולזכות להבין  יזכה. התכללותו בו ובתורתו כן 

אות ח' שע"כ צריך מאד לחפש ולבקש מאד צדיק כזה שיכול להמשיך מדמה מבורר   שעיקר האמונה תלויה בברור המדמה ועי"ש   תורה ח' תנינא אות ז'ועיין  
 לאנשיו.

שע"י הסתכלות בצדיק והצדיק בו זוכין להתנוצצות המוחין ולשפלות )שרק היא תקום בתחית המתים( ולגדולה כפי מדרגת מוחו.   תורה עב תנינאעוד עיין  
 כז שגם ע"י לימוד ספרו מתקיים כל זה עפ"י המבואר בתורה קצב שפניו ושכלו של הצדיק נמצא בספרו. ועיין בפל"ח שם אות ב' וד' עפ"י לק"ה תפלין ו'

שרבינו שאל את רבי אהרן תלמידו שהיה הרב של ברסלב למה לא תקח את ספרי   -( סימן ב' אות טז)הובא בחכמה ותבונה    ( שיחות וספורים אות מג ) ככבי אור  ועיין  
 על דעתך איזה קשיא ואח"כ תוסיף ותעיין בו עד שתבין ותדע את התירוץ שע"ז.ותעיין בו היטב עד שיעלה 

וא"א .  ונראה פשוט כוונתו בזה שאין אחד שלא יכול למצא תועלת בספרו .  ידועים דברי רבינו שכינה בשם אפיקורס את אותם שאמרו שתורתו גבוהה מדאי 
א אמר זאת על ספרו אלא על תורותיו קודם שנעשו לספר א"כ בכל תורה בלקוטי מוהר"ן  לומר שהכוונה שכל אחד יש כמה תורות שמתאימות לו שהרי ל

צריך זהירות   עכ"פ לפ"ז .  יכול כל אחד בכל מדרגת הבנה למצא איזה תועלת נצחית ואמנם לכאורה צריך לומר זאת גם על כל חלק מתורה אבל בזה צ"ע
)רמב"ם  במציאות הנבואה ובנבואת משה  מה שנקט לשון אפיקורס דהיינו כופר   .גדולה וכל אחד לבחון עצמו אולי ח"ו הוא מאותם אלה שמכונים בפי רבינו אפיקורס

נמצא שמי שסובר שרבינו אומר    .ע רק מה שצריך לו ולא יותר תורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמ ב נראה כוונתו כיון שאמר   '(,ח  'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק . 

  אחר התחיה לעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ ו הל(  ששון ושמחה יז)אמר בככבי אור זצ"ל שהיה גאון ועמקן עצום ואם תקשה שרבי אברהם בן נחמן 
שם  שך דבריו מאדרבה משם ראייה כי ה  . וא"כ מה הטענה על אזובי הקיר כמונו. אבלדבור אחד מדבריו הנוראים כפי שידע אותו אדמו"ר ז"ל עוד בזה העולם 

מזה שהיו לו כמה   שעל כל זה רבנו בעצמו הזהיר לכמה וכמה שישתדלו לחדש בתורתו כמבואר בתורה קה תנינא שאפילו אם לא יכוון לכוונתו זה טוב, ומובן 
 . כוונות בדבריו הנוראים שגם אנו נוכל לידע ולהבין בהם קצת וכו' עי"ש 

קוטי מוהר"ן רואה בחוש שהספר לא נכתב לגאונים, ולא ליודעי קבלה, ולא ליודעי כל התורה כולה, אלא לכל אדם כפשוטו ממש  י מי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ  ו  .ר של רבינו יותר מגאונים גדולים ורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספ

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו 
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב
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 רפב תורה



 ליקוטי                 רפ רפא אזמרא לאלקי בעודי רפב                מוהר"ן       קכא.              

דברי המו"מ כולם הם תורה, כי עכשיו נעשה מהכל דין תורה 

כי יש אחד שאין עונשו רק שצריך לדון,  גם. כנ"ל. והכל לפי הפ

אבל יש אחד  . אבל זוכה בדין, רק שמראין לו שפגם כנ"ל

שעקר יותר המו"מ מן התורה, אזי עונשו יותר, שגם אינו זוכה 

רק חיצונית  כשעושין מו"מ צריך שיהיהכי באמת   :  בדין

אבל פנימיות מחשבתו צריך לקשר אל  , המחשבה בתוך המו"מ

 : התורה כנ"ל

דהיינו שישא ויתן באמונה, ויהיה   . צריך אמונה בהמו"מגם 

שאמרו )שבת לא( נשאת ונתת  אכמה  . הדיבור דיבור אמת

כי משא ומתן הוא בחינות שמנשאין ומרימין הדבר,  . באמונה

נפולות, היינו בכי יש קדושות  . וונותנין ומשיבין אותו למקומ

משא ומתן מנשאין ומרימין  על ידיבחינות ניצוצות שנפלו, ו

 .ת משא ומתן כנ"לוזה בחינו . [ג] אותן, ונותנין אותן למקומן

כי דרך  . אמונה על ידימן הקליפות הוא  דצוצותועיקר בירור הנ

האמונה לשכון תמיד אצל אלו הקדושות הנפולות, בבחינות 

זאת ירושלים בתוך הגוים שמתיה וסביבותיה  ל ה'()יחזקא

, בחינות אמונה, היא [ה] קריה נאמנה, ירושלים היא ארצות

 .כי היא ביניהם תמיד כנ"ל , שוכנת בתוך הגוים וסביבותיה וכו'

שנפלו, הם נדבקים ונתאחזין סביבות  וצוצותועל כן אלו הנ

ו"מ  ועל כן צריך לעשות מ . האמונה, והיא מעלה אותם משם

, שזה עיקר האמונה מעלין הניצוצות כנ"ל על ידיבאמונה, ש

. וזה בחינות כנ"ל זבחינות משא ומתן, להעלות הנצוצות

פנימיות חב"ד דעשיה שעולה אל היצירה, ומלכות דעשיה 

בחי'  יא, שהיא[י] היא בחי' וא"ויצירה  . [ט] חעולה מן הקליפות 

ות מחשבתו, שמקשר פנימי , וע"י{[יב] כמובא בזוה"ק}התורה 

המו"מ אל התורה כנ"ל, זהו בחי' פנימיות  יגתובשעת עשי

המוחין דעשיה, היינו של המו"מ, שהוא בחי' עשי', שעולה אל 

, היינו בחינות 'היצירה, דהיינו התורה כנ"ל, ומלכות דעשי

האמונה שבמו"מ כנ"ל, עולה מן הקליפות, כי היא מבררת 

חב"ד דעשיה  שעלה על ידיהניצוצות מהם ועולה מהם, ו

 על ידיגם  . למלכות לעלות לעשיה ידזה יש מקום על ידיליצירה, 

שמקשר מחשבתו אל  על ידיזה שעולה חב"ד ליצירה, דהיינו 

זה מקבלת האמונה כח לברר הניצוצות מן  על ידיהתורה, 

ולעלות מהם, כי בלא זה הכח, היה אפשר שיתאחזו גם  'הקליפו

מקשרין פנימיות ש יעל ידהם בעצמן בהאמונה ח"ו. אך 

המחשבה אל התורה, מקבלת כח לעלות כנ"ל, ואזי נעשית 

: וזה   מלחמה, כי צריך ללחום עמהם להוציא הניצוצות מהם

, זה בחינות כי תצאוכו'. כי תצא למלחמה  [טו]פירוש 

כי מו"מ  [טז]. וכו' שמח זבולון בצאתךמו"מ, בחי' )דברים לג( 

, [יז]  ויששכר שויםכי אף על פי שזבולון  , נקרא בחי' צאתך

 שמח זבולון, מחמת שזבולון היה מספיק ליששכר, ונאמר עליו 

, כי אף על פי כן,  אהליךעל כל זה נקרא צאתך, ויששכר 

עבודת התורה היא פנימיות יותר, והיא למעלה מעבודת 

המו"מ, אע"פ שגם המו"מ היא עבודה גדולה. כי הוא מספיק 

, צאתךכל זה נקרא , על שמח זבולוןאת הת"ח, ונאמר עליו 

כי  , יששכר באהליךנגד עבודת התורה שהיא בחינות 
וכן כל מדריגה  . [יט] "כ עבודת התורה למעלה יותריאעפיח

ומדריגה נגד המדריגה שלמעלה ממנה, נקראת המדריגה 

נגד המדריגה שלמעלה, שהיא נקראת  צאתךשלמטה 

ואפי' מי שעובד הש"י בדביקות, עכ"ז נגד המדריגה  . אהליך

כי  וזהו  . ממנה עוד, נקרא אפי' דביקות בחי' צאתך 'מעלשל
, למלחמה על אויביךהיינו בחי' מו"מ כנ"ל, וזהו  , תצא

כי אז הוא שעת מלחמה עם האויבים כנ"ל, כי צריך לברר 

 כיך קונתנו ה' אלוזהו  . ולהעלות הניצוצות מהם כנ"ל
כי  , ויהי ידיו אמונהכ"ש )שמות יז( כא , , זה בחי' אמונהבידיך

ושבית שביו  כנ"ל. וזהו  כבצוצותיאמונה מעלין הנ על ידי
עלית למרום שבית זה בחינות התורה, כמ"ש )תהלים סח( 

 : כנ"לשבי 

אדם פשוט אם ישב עצמו על הספר, אפילו [ כג]רפא 

היינו  . ויסתכל על אותיות התורה, יכול לראות חדשות ונפלאות

לו יתחי , שע"י הסתכלותו היטב היטב על אותיות התורה

בבחי' אותיות בולטות  [כד] האותיות להאיר ולהצטרף

ומצטרפות שארז"ל )יומא עג ע"ב(, ואזי יראה נפלאות צירופים 

חדשים, ויכולין לראות בהספר מה שבעל המחבר לא כיוון לזה  

פשוט, כי אדם גדול יכול   כואדםלוזה אפשר אפי'  [. כה]  כלל

יכול  גמריפשוט ל כחאדם  לורק אפי , [כז] לראות זאת בלא יגיעה

ויסתכל כטויסתכל להשיג ולראות חדשות כנ"ל אם ישב עצמו 

ל כיולאך שלא יעמיד הדבר לנסיון, כי  . התורה כנ"ל 'על אותיו

להיות שאז דווקא לא יראה כלל, אך אעפ"כ יכול להשיג לזה  

 : אפי' אדם פשוט כנ"ל

 . [לב] כי צריך לדון את כל אדם לכף זכותדע [ לא] רפב 

, צריך לחפש ולמצוא בו איזה  [לג]  מורשע גואפילו מי שהוא ר

זה שמוצא בו   על ידיו . מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע

מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, עי"ז מעלה אותו באמת לכף 

ועוד וזה בחי' )תהלים לז(  . [לד] זכות, ויוכל להשיבו בתשובה
 , מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו

ואע"פ שאתה  . את הכל לכף זכות לדוןהיינו שהפסוק מזהיר לה

רואה שהוא רשע גמור, אעפ"כ צריך אתה לחפש ולבקש 

ועוד מעט ואין  ששם אינו רשע וזהו  לולמצוא בו מעט טוב 
, שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין, רשע

, כי אע"פ שהוא רשע, איך אפשר שאין בו [לז] ששם אינו רשע

או דבר  ב עדיין, כי איך אפשר שלא עשה איזה מצוהמעט טו

טוב מימיו, ועי"ז שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו 

רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, עי"ז אתה מעלה אותו באמת 

ועוד מכף חובה לכף זכות, עד שישוב בתשובה עי"ז, וזהו 
, ע"י שמוצא בהרשע עוד מעט וטוב, ששם מעט ואין רשע

 והתבוננת , עי"ז אינו רשע

 

 
 כמו -בתרלד א
 נפילות -בתרלד ב
תורה לה אות ח' ותורה עיין לעיל  ג

 נד אות ג'.
 הניצוצות -מתרצו  ד
 פסוק כא ופסוק כו 'ישעיהו א ה
 הניצוצות  -מתרצו  ו
 הניצוצות -מתרצו  ז
, הקליפית –בתקפא לא ברור ונראה  ח
 הקליפות -תרלד ומתרלודפו"ר וב
עד  -פרי עץ חיים שער תפלה פ"ה  ט

ב"ש עולה פנימית ג"ר דעשיה, 
 ומלבישין לג"ת דחיצונית דיצירה.

ועי"ש עוד בכל הפרק. ועיין לעיל 
 תורה לה אות ח'.

 
אותיות שם כידוע שד' עולמות כנגד ד'  י

 יההו
 שהיא -שהוא בדפו"ר ומתרלו -בתרלד יא
זוהר נשא רע"מ דף קכב: ו' היא  יב

על ראש האדם וממנה נכנסים בפיו 
ללמוד תורה. תיקוני זהר שבזהר חדש 
דף קנח. דאתעסק באורייתא שריא ו' 

 בפומיה.
 -מתרלו  עשיות, -גם בדפו"ר ותרלד יג

 עשיית
, מקים -בתקפא לא ברור ונראה יד

 מקום -תרלוו"ר ותרלד ומבבדפ
 דברים כא*  טו
עי"ש אונקלוס חדי זבולון במפקך  טז

 לאגחא קרבא על בעלי דבבך.

 
עיין לעיל תורה רד ]דף קיא:[ ועיין  יז

משנה זבחים א' ב' וטהרות ח' ז' 
שמעון אחי עזריה עי"ש ברטנורא 
ועיין סוטה כא. ועיין מנורת המאור 

 פ"ב אות רנד
 אעפ"כ -בתרלד יח
עיין לעיל תורה כה אות ג ]דף  יט

 לח.[
 היךאל -מתרלו אלקיך, ו -גם בתרלד כ

 כמ"ש -מתרצו  כא
 הנצוצות -מתרצו  כב
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו כג
ישראל אית עיין זוהר בלק רד.  ראב כד

לון כתב ולשון, ובכל את יכלין 

 
קא לאסתכלא בדיוקנא וציורא כד

 יאות.
עיין ככבי אור אנשי מוהר"ן שיחות  כה

וספורים ממוהרנ"ת אות ז' מובא 
 בשיש"ק ח"א סימן שעז

 אדם -צומתר כו
כופה ע"י שין תורה לג אות ג' שעי כז

 את יצרו האותיות בולטות
 לאדם -רצו מת כח
ויסתכל )ונמחק  –בתשכט בדפו"ר ו כט

ובמהדו' קרן  תיבת ויסתכל השניה(
 .ויסתכל ויסתכל -הורוביץ החדשים תוקן

 יכול -מתרצו  ל
תורה זו נאמרה בשמיני עצרת שנת  לא

תקסח חציה הראשון בעת נסיעתו 
י בדרך כשיצא וב וחציה השנללב

 
מקראסנע ללעמבערג )חי"מ נט ולג 

מי מוהרנ"ת ח"א סימן וקסז( ועיין י
 כו. 

 אבות א' ו' לב
שיש"ק ח"ד עיין חיי מוהר"ן לד. ו לג

בעש"ט עה"ת קדושים אות ו סימן נ.
)עי"ש אות ג' שהבעש"ט מדבר  עד ה'. ב'

. וסנהדרין כוצ"ע מרק מרשע לתאבון( 
ך הרחקת ספר המדות ערהמובא ב

רשעים אות ו' המלמד זכות על הרשע 
ון קורא לו רשע גמור צ"ע כי נקרא רשע.

הרי כבר דן אותו אלא שכאן לא דנים על 
)וצ"ע נראה  ההוה שלו אלא אם יש לו עתיד. 

שלרבינו יש חילוק בין ללמד זכות ובין לדון לכף  
זכות. עיין תורה נה שלימוד זכות נקרא סילוק  

ק"ה ברכות ראיה ד' ד' משמע )עוד עיין ל המשפט( 
שאע"פ שהוא   שהלימוד זכות הוא על הנקודה שבו

 
רשע היא טובה וצריך לדון לכף זכות המבואר כאן  
הוא כדי להיות כל ישראל באחדות לכן צריך למצא  
טוב אפילו ברשע כדי שיהיה לי אצלו בחי' להתקשר  
עימה וכמבואר בתורה פב תנינא שכך עשה משה  

 נו עי"ש ( רבי
בעש"ט עה"ת עיין לעיל תורה קלו ו לד

מים חיים  בראשית אות קכא ובבאר
רשע קטן  אוהב)צדיק קטן  שם אות ק'.

על רשע ילמד זכות גם וגדול גדול ומשיח 
 גמור. לפ"ז רשע גמור היינו אפילו להכעיס(

קן בכל התורה הזו הוסיף ותיבדפו"ר  לה
 רבה בתקפאמוהרנ"ת ה

, בתרלד טיב -בתקפא לא ברור ונראה לו
 טוב -ומתרלו

עיין בוצינא דנהורא לרבי ברוך  } לז
 ממעזבוז זצ"ל.

 תורה אור 
ֹּה ָאַמר ֲאדָֹּני  יחזקאל ה )ה( כ 
ְך   תוֹּ ם ב ְ ַלִ ְיקִֹּוק זֹּאת ְירו ש ָ
ֶתיָה   ְסִביבוֹּ יָה ו  ְמת ִ ִים ש ַ וֹּ ַהג 

ת:  ֲאָרצוֹּ
יָבה  ישעיהו א )כו( וְ  ָאש ִ

ֹּ ָֹּנה ְויֲֹּעַצִיְך  ש  ָבִראש  ְפַטִיְך כ ְ
ה ַאחֲ  ָ ִחל  ַבת ְ ֵרא ָלְך  כ ְ ֵרי ֵכן ִיק ָ

ֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה:   ִעיר ַהצ ֶ
י  כא כי תצא  דברים )י( כ ִ

ְלָחָמה ַעל אְֹּיֶביָך   ֵתֵצא ַלמ ִ
ָיֶדָך   ְנָתנוֹּ ְיקָֹּוק ֱאלֶֹּהיָך ב ְ ו 

: ְביוֹּ ִביָת ש ִ  ְוש ָ
)יח( לג ה וזאת הברכ דברים

ֻלן וְ  ַמח ְזבו  ֻלן ָאַמר ש ְ ִלְזבו 
שָכר ָ ֵצאֶתָך ְוִיש   אָֹּהֶליָך:  ב ְ  ב ְ

יז )יב( ִויֵדי  בשלח שמות 
ְקחו  ֶאֶבן  ֵבִדים ַוי ִ ה כ ְ מש ֶ
ב ָעֶליָה   ש ֶ יו ַוי ֵ ימו  ַתְחת ָ ש ִ ַוי ָ
ה   ְמכו  ְבָיָדיו ִמז ֶ ְוַאֲהרֹּן ְוחו ר ת ָ

ִמז ֶה ֶאָחד ַוְיִהי ָידָ  יו  ֶאָחד ו 
ָנה :  ֱאמו  ֶמש  ָ ֹּא ַהש    ַעד ב 

תהילים סח )יט( ָעִליָת  
ם ש ָ  רוֹּ ָ ִבי ָלַקְחת ָ  ַלמ  ֶ ִביָת ש  

ְרִרים   ָאָדם ְוַאף סוֹּ ת ב ָ נוֹּ ַמת ָ
ֹּן ָיה  ֱאלִֹּהים:  כ   ִלש ְ

 
 תורה רפב 

ד ְמַעט  תהילים לז )י( ְועוֹּ
ַנְנת ָ ַעל   וֹּ ע ְוִהְתב  ְוֵאין ָרש ָ

 : ו  מוֹּ ְוֵאיֶננ   ְמקוֹּ

 



 ן        "ליקוטי                      אזמרה לאלקי בעודי רפב                 מוהר:      קכא
היינו כשתתבונן ותסתכל על מקומו , על מקומו ואיננו

י שמוצאין בו "כי ע, שם על מקומו הראשוןואיננו , ומדריגתו
ז "עי, ודנין אותו לכף זכות, נקודה טובה אאיזה, עוד מעט טוב

והתבוננת וזהו . מוציאין אותו באמת מכף חובה לכף זכות
למצוא  צריך האדםוכן ב :  והבן, ל"כנעל מקומו ואיננו 

כי זה ידוע שצריך האדם ליזהר מאד להיות , ]ג[ גם בעצמו
כמבואר (ו הדומא דדוולהרחיק העצבות מא, בשמחה תמיד

 ,כשמתחיל להסתכל בעצמו' ואפי) ]ז[ אצלינו כמה פעמים
ורוצה הבעל דבר , והוא מלא חטאים, טובורואה שאין בו שום 

אסור לו  כ"אעפ, ו"זה בעצבות ומרה שחורה ח על ידילהפילו 
כי , רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב, ליפול מזה

ואף , איזה מצוה או דבר טוב איך אפשר שלא עשה מימיו
כ "הוא רואה שהוא ג, שכשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב

היינו שרואה שגם המצוה , ]ח[ םואין בו מתמלא פצעים ו
ומחשבות  כ מלא פניות"הוא ג, והדבר שבקדושה שזכה לעשות

ז איך אפשר שלא יהיה באותה המצוה "עכ, זרות ופגמים הרבה
פ "עכ, פ איך שהוא"כי עכ, והדבר שבקדושה איזה מעט טוב

כי צריך  .היה איזה נקודה טובה בהמצוה והדבר טוב שעשה
כדי , האדם לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב

זה שמחפש  על ידיו, ל"ולבוא לידי שמחה כנ, להחיות את עצמו
ז הוא יוצא באמת מכף "עי ,ומוצא בעצמו עדיין מעט טוב

ועוד מעט ואין בבחינות , חובה לכף זכות ויוכל לשוב בתשובה
היינו כמו שצריכין  .ל"כנ רשע והתבוננת על מקומו ואיננו

ולמצוא בהם איזה  ,את הרשעים' לדון אחרים לכף זכות אפי
מכף חובה לכף  ז מוציאין אותם באמת"ועי ,נקודות טובות

כמו כן הוא , ל"כנ 'והתבוננת וכו' ועוד מעט וכו' בבחי, זכות
ולמצוא בעצמו , ע לכף זכות"שצריך לדון א, אצל האדם בעצמו

, ו"ע שלא יפול לגמרי ח"כדי לחזק א, איזה נקודה טובה עדיין
וישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא , ע"רק אדרבא יחיה א

ת מימיו איזה מצוה או איזה דהיינו מה שזכה לעשו, בעצמו
למצוא בעצמו עוד איזה , וכמו כן צריך לחפש עוד, דבר טוב
כ מעורב בפסולת "ואף שגם אותו הדבר הטוב הוא ג, דבר טוב

וכן יחפש , כ איזה נקודה טובה"ז יוציא משם ג"עכ, הרבה
א "ז נעשין נגונים כמבואר במ"ועי .וילקט עוד הנקודות טובות

' שהוא בחי, מנגן בכלי זמר' בחי, )נד' בסיבמאמר ויהי מקץ (ט
והכלל [י  . ש"שמלקט הרוח טובה מן הרוח נכאה עצבות רוח ע

ועיקר הניגון  .]יא[ כי נגינה דקדושה היא גבוה מאד מאד כידוע
י שמבררין ומלקטין "שע, י בירור הטוב מן הרע"ע, נעשה

 ש"ע, נגונים וזמירות יבןז נעשי"עי, הנקודות טובות מתוך הרע
ע במה "א 'ומחי ,ע"י שאינו מניח להפיל א"ועל כן ע. ]היטב

ומלקט  ,שמחפש ומבקש ומוצא בעצמו איזה נקודות טובות
' מתוך הרע והפסולת שבו וכו, ומברר אלו הנקודות טובות

 ואזי הוא יכול להתפלל ולזמר, ל"ז נעשין נגונים כנ"עי, ל"כנ
חמת כי זה ידוע שכשהאדם נופל בדעתו מ. 'ולהודות לה

גשמיותו ומעשיו הרעים שרואה שהוא רחוק מאד מאד מן 
פ רוב אינו יכול להתפלל כלל מחמת "אזי ע, הקדושה באמת

מחמת גודל העצבות והמרה , ואינו יכול לפתוח פיו כלל. זה
י שרואה גודל עוצם ריחוקו "ע, עליו יגשחורה והכבידות שנופל

פ "נו שאעדהיי ,ל"פ העצה הנ"ע ע"א' אבל כשהוא מחי. י"מהש
והוא , שיודע בעצמו שיש לו מעשים רעים וחטאים הרבה מאד

כ הוא מחפש ומבקש ומוצא "אעפ, י"רחוק מאד מאד מהש
, ע בזה"ומשמח א 'ומחי, ל"בעצמו עדיין איזה נקודות טובות כנ

כי בוודאי ראוי להאדם להגדיל שמחתו מאד בכל נקודה ונקודה 
 'ואזי כשמחי .טובה מקדושת ישראל שמוצא בעצמו עדיין

אזי הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות  ,ל"ז כנ"ע עי"ומשמח א
 .אזמרה לאלקי בעודי) תהלים קמו(' וזה בחי. 'לה

העוד שלי שאני מוצא ' בחי על ידיהיינו , דייקאבעודי 
, אותה הנקודה על ידי, ל"כנ עוד מעט ואין רשע' בעצמי בחי

אזמרה זמרה וזהו א. ל"כנ' ז אוכל לזמר ולהודות לה"עי
שמלקט הנקודות  על ידיהיינו זמירות ונגונים שנעשין  ,דייקא

מאד לילך עם התורה  ל"זנו יוהזהיר רב[יד         : ל"טובות כנ
, ]טו[ י"כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב להש, הזאת

, י"ב בני אדם שרחוקים מהשוכי ר, ו"חולבל יאבד עולמו לגמרי 
מחמת , מרה שחורה ועצבות חוקם הוא מחמתיקר ריע

לקולם ידל קומחמת שרואים בעצמם ג, שנופלים בדעתם
כפי מה שיודע בעצמו את נגעי לבבו  א"כשקלקלו מעשיהם 

אשים ימי טזםבוור, הם נופלים בדעתם ,ומחמת זה, ומכאוביו
ואינם עושים , ונה כללואינם מתפללים בכ ז"ועי, עצמן לגמרי

צריך האדם להשכיל  כ"ע. יןימה שהיו יכולים לעשות עד 'יאפ
שהוא מחמת  פ"אע, כי כל הנפילות שבדעתו, מאד על דבר זה

והעצבות , הנפילה שבדעתו, ז"עכ, מעשים רעים שעשה באמת
, הכל הוא רק מעשי בעל דבר, ז"עיוהמרה שחורה שנופל עליו 

צריכין להתחזק  כ"ע. ו"שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי ח
ת לחפש ולבקש בעצמו בכל פעם לילך עם התורה הזא, מאד

, ע"אוישמח  'יחי ז"ועי. ל"כנ' דות טובות וכוואיזה מעט טוב ונק
 'בבחי', ויוכל להתפלל ולזמר ולהודות לה, ןיויצפה לישועה עדי

' יזכה לשוב באמת אל ה ז"יוע, ל"כנ אזמרה לאלקי בעודי
  :]יז[ ]ל"כנ
דות והנק ינו ללקטידה, שמי שיכול לעשות אלו הנגונים ודעיח

לו בהפושעי ישראל יאפ, טובות שנמצא בכל אחד מישראל
, כי המתפלל לפני העמוד, הוא יכול להתפלל לפני העמוד, ל"כנ

, בוריוצריך שיהיה נשלח מכל הצ, ]יט[ בוריהוא נקרא שליח צ
 א"בכדה טובה שנמצא ונו שצריך שיקבץ כל נקיידה

  דות טובות יהיו ווכל הנק, מהמתפללין
  

                                               
א
  א זה –בתקפא  
ב
 ]ב128צילים [נדפס במקום אחר , והזהיר[ר מכאן ועד "בדפו 
ג
  .מטהר טמאים ומטא טהורים' יב שזה בחי' ה השכמת הבקר א"לקעיין  
ד
  מאד -מתרלו  
ה
 מאד - מתרצו 

ו
 ת בתקפא"הרנמו 
ז
  וכד ועוד' עיין תורה רכב ותורה כד ומח תנינא גם עיין תורה ה 
ח
  'ו' כ ישעיהו א"לשה 
ט
ובתקפא סגר ) ר לא היו עדין סמנים כלל"כי בדפו(ויהי מקץ  ' במאמ –ר בלא סוגרים כך "ציון זה נמצא בדפו 

 והוסיף הסימן 
י
 ת בתקפא"מוהרנ 
יא
  אות טז וסוף אות יז ה פטר חמור ב יא ואישות ג"עיין לק 
יב
 נעשים - מתרצו 
יג
 שנופל -בתרלד ומתרלו, ניפלש –בתקפא לא ברור ונראה  
יד
  ת בתקפא"מוהרנ 
טו
  תנינא ומח תנינא וקכה תנינא גם שם חזר להזהיר לילך עם התורה אזמרה' עיין תורה י 
טז
 ורובן -מתרצו  

                                                                                    
יז
  .'ד אֹות וה ראשית הגז "ולק .תקסטן סימן "עיין חיי מוהר 
יח
  ג149ר נדפס בצילום "כאן בדפומ 
יט

פ "כב עה' ומאור ושמש פשת שמיני ויקרא ט, פרשת תצוה) לרבי זאב וולף מזיטומיר(אור המאיר עיין  
  .וישא אהרן את ידו

  תורה אור
ְועֹוד ְמַעט) י(תהילים לז 

ע ְוִהְתּבֹוַנְנּתָ ַעל ְוֵאין ָרׁשָ
 :ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנוּ 
ף ֶרֶגל) ו(ישעיה א  ְוַעד ִמּכַ

ַצע ֹראׁש ֵאין ּבֹו ְמֹתם ּפֶ
ה ֹלא ֹזרּו ה ְטִרּיָ ְוַחּבּוָרה ּוַמּכָ
ֶמן ָ ׁשּ ָכה ּבַ ׁשּו ְוֹלא ֻרּכְ   :ְוֹלא ֻחּבָ

יָרה) לג(תהילים קד  ָאׁשִ
ָרה ֵלאֹלַהי י ֲאַזּמְ ַחּיָ ַליֹהָוה ּבְ

עֹוִדי   :ּבְ



 אזמרה לאלקי בעודי רפב רפג                  מוהר"ן      קכב.ליקוטי                               

ד ויתפלל עם כל הטוב הזה, וזהו שליח ונכללין בו, והוא יעמ

, יהיו כל י"זבור, וצריך שיהיה בו בחינה גבוה כזו, שעיצ

ומי שיכול לעשות נגונים  .דות תאבים אליו, ויהיו נכללין בווהנק

את  י'ינו שיכול לדון את כל אדם לכף זכות, אפיהנ"ל, דה

לם וא בכומצהקלים והרשעים, כי משתדל לחפש ולבקש ל

נעשין נגונים כנ"ל, זה הצדיק  עי"זדות טובות כנ"ל, שונק

ינו יבור, דהיגה זאת, הוא יכול להיות חזן ושליח צישאוחז במדר

 להש"ץזו הצריכה  'להתפלל לפני העמוד, כי הוא יש בו בחי

דות טובות ושיהיו כל הנק 'בו בחי 'ההגון באמת, שצריך שיהי

כנ"ל, כי הוא יכול לקבץ כל  תאבים אליו ויהיו נכללין בו

בפושעי  י'דות טובות שנמצא בכל אחד מישראל אפוהנק

 : ישראל כנ"ל

שיש בכל דור ודור רועה, והוא בחינות משה, שהוא ודע 

ודע . [ב] , וזה הרועה הוא עושה משכן[א] רעיא מהימנא
 [ד] של בית רבן מקבלים הבל פיהם שאין בו חטא גשתנוקת

תינוק כשמתחיל לקרות ולהכנס בתורה, מזה המשכן, ועל כן ה

שהוא אלף  ,[ו]{מ"ר צו פ' ז} ויקרא אל משה [ה] הוא מתחיל מן

 או  ר  כי ויקרא מדבר מגמר הקמת המשכן, שאז ק   ,[ז]זעירא 

משכן, ועל כן משם השם יתברך והתחיל לדבר עמו מה

, כי משם מקבלין הבל פיהם כנ"ל, ומשם חתמתחילין התינוק

 : ולהכנס לתוך התורהמתחילין לקרות 

כי  .שכל הצדיקים שבדור כל אחד ואחד הוא בחי' רועהודע 

ו, נתבכל אחד ואחד יש בו בחי' משה, וכל אחד ואחד לפי בחי

הוא עושה בחי' משכן, שמשם מקבלין התינוקות הבל פיהם 

ו, לפי בחי' המשכן שהוא עושה, כמו כן נתכנ"ל, וכ"א לפי בחי

ין משם, נמצא שיש לכל אחד ואחד שהם מקבל טיש לו תינוקת

שהם מקבלין הבל פיהם ממנו, כל  ימצדיקי הדור, סך תינוקת

וזה בחי' מה שארז"ל )שבת לג ע"ב(  .ו כנ"לנתאחד לפי בחי

ורעי את גדיותיך על  [יב] 'נתפסין על עון הדור שנא יאשתינוקת

משכנות שמתמשכנין על הרועים וזהו על  משכנות הרועים

לין הבל פיהם מבחי' המשכנות של הרועים, , שהם מקבהרועים

 אך    : דהיינו הצדיקים שבדור, שכל אחד עושה משכן כנ"ל

 יגלידע כל זאת, דהיינו לדעת כל צדיק וצדיק, איזה הם התינוקת

השייכים לו, וכמה הם מקבלין ממנו, ולידע כל הבחינות שיש 

ם בזה, והדור שיבא מהם עד הסוף. דע, מי שיוכל לעשות ניגוני

הנ"ל, הוא יכול לידע כל זה. וזהו סוד משארז"ל במשנה )שבת 

, החזןתינוקת קוראים. ידיא( באמת אמרו החזן רואה היכן 

שהוא יכול להיות חזן טו ,דהיינו מי שיכול לעשות הנגונים הנ"ל

היכן הוא רואה ויודע  ,וש"ץ להתפלל לפני העמוד כנ"ל
לין , היינו אצל איזה צדיק הם מקבקורין טזהתינוקת

 : ל פיהם, שעל ידו הם קוראין ונכנסין בהתורה כנ"לבה
 
 

 
 : תהלה לאל אחרון וראשון   ראשון. הר תם ונשלם ספ

 ͜  ͜   ͜  ͜   ͜   ͜   ͜   ͜   ͜    ͜   ͜  ͜    ͜   ͜   ͜  ͜   ͜   ͜   ͜   ͜   ͜   ͜   ͜   ͜   ͜   ͜   ͜   ͜   ͜   ͜   ͜   ͜   ͜   ͜   ͜   ͜    

 ͡   ͡ ͡   ͡   ͡  ͡͡   ͡  ͡   ͡   ͡  ͡͡   ͡  ͡    ͡  ͡  ͡͡   ͡  ͡    ͡  ͡  ͡͡   ͡  ͡    ͡  ͡   ͡ ͡  ͡  ͡    ͡  ͡  ͡   ͡   ͡  ͡ ͡  ͡  ͡   ͡   ͡  ͡ ͡  ͡   
. מפיהם ומפי כתבם. שלא [יז] ואלה מוסיף על הראשונים. ליקוטים חדשים שלקטתי מהחברים

 : הובאו בראשונים
 

ו איזה דברים יקרים מתורה נפלאה, אך כפי )שמעתי בשמ 

על פי כן ארשום מה אף הנראה שחסר מהם הרבה, אך 

 : ששמעתי(

כי יש שני צדיקים שהם משורש אחד, ואעפ"כ דע [ יח]רפג 

. זה מחמת שאחד משנה מדתו שבשורשו .יש ביניהם מחלוקת

אך וזה בחי' מחלוקת שבין שאול ודוד, כי כתיב )תהלים כג( 

היינו טוב  {תרומה קסח}. ואיתא בזוה"ק ירדפוני טוב וחסד

 חסד דאתפשט לבר ,היינו חסד, אלא טוב טוביה כליל בגויה

וזה בחי' שני צדיקים ששניהם משורש אחד, רק שזה בחי'  .[יט]

דהיינו שאינו מגלה תורתו לאחרים,  ,טוב שטוביה כליל בגויה

, והשני הוא בחי' חסד דאתפשט לבר, שמגלה תורתו לאחרים

 כא{:ע' סוכה מט} ותורת חסד על לשונה [כ] שזהו בחי' חסד בחי'

וזה בחי' המחלוקת שהיה בין  .יש ביניהם מחלוקת על ידי זהו

שאול ודוד, ששניהם היו צדיקים גדולים, ואעפ"כ היה ביניהם 

נ"ל, כי זה היה בחי' טוב, וזה היה מחלוקת, היינו מחמת בחי' ה

 בחי' חסד, כי ארז"ל )עירובין נג( דוד דגלי מסכתא כתיב ביה

 . שאול דלא גלי מסכתא כתיב ביהיראיך יראוני וישמחו [כב]

כי שאול דלא גלי  ,היינו כנ"ל .אל כל אשר יפנה ירשיע [כג]

אבל דוד דגלי  ,דטובי' גניז בגוי' ,מסכתא, זהו בחי' טוב

שהי' מלמד תורתו לרבים, זהו בחי' חסד דאתפשט מסכתא, 

ביניהם  'ומחמת זה הי .ותורת חסד על לשונהלבר, בחי' 

כי המחלוקת הוא בחי' רעמים כמובא במ"א )בסי' נו(,  .מחלוקת

כמו מים חשהרעמים נעשין ע"י שיוצאין אידיים [ כד]ואיתא 

ומחמת ששואבין חמים  כהאש, והעננים שואבין אותן האדיים

הרבה עד שאין יכולין להחזיקם בתוכם, עי"ז  כוהאדיים אותם

וזה בחי' מחלוקת הנ"ל, כי  .ומזה נעשין רעמים ,נבקע הענן

הלא כה דברי כג(  ')ירמי כ"שמחמת שהתורה שהיא בחי' אש, 

, היא עצורה בלבו כאש בוערת, מחמת שאינו מגלה כאש וכו'

 אותה, עי"ז בוקעת ויוצאת בבחי' רעמים, שהוא 

 

                                                
א

רועה נאמן. כך מכונה משה רבינו בהרבה מקומות בזוהר ובפרט בכל  
 המאמרים שהתגלה ובא אל רשב"י וחבורתו וגילה להם סודות.

ב
 עיין לק"ה השכמת הבקר א' ד' 
ג

תינוקת שהם מקבלין, )וכן  -בדפו"ר ,תנוקותש -מתרצונוקת, ישת -לדתרב 
 כל הלשון שם שונה מכאן(

ד
 .ש סוף אות ו'ועי" אות ד' ועיין לעיל תורה לז :שבת קיט 
ה

 'א 'ויקרא א 
ו

עי"ש פסקא ג' מפני מה מתחילין לתנוקות בת"כ ולא בבראשית יבואו  
לר"ה ויו"כ אות יב. בעש"ט עה"ת ועיין טהורין ויתעסקו בטהורין. 

 וקיצור ש"ע קסה י'
ז

זוהר פ' ויחי דף רל"ד עיין ויקרא א' א' ובמנחת שי שם ציין לעיין  
ודף רל"ט ופ' מצורע דף נ"ג שערי אורה ספירה ראשונה דף י"א 

 .וריקאנטי פ' זו ובספר פענח רזא
ח

 נוקותיתה -לונוקת, מתריתה -תרלדדפו"ר וגם ב 
ט

 תינוקות -מתרלו ת, תינוק –תרלד דפו"ר גם ב 

                                                         
י

 תינוקות -מתרלו תינוקת,  –תרלד דפו"ר וגם ב 
יא

 שתינוקות -מתרלו שתינוקת,  –בתרלד שתנוקות,  –בדפו"ר  
יב

 ם א' ח'ישירשיר ה 
יג

 התינוקות -מתרלו נוקת, יהת –בתרלד איזה התינוקת שייכים,  -בדפו"ר 
יד

 התינוקות -תינוקת, מתרלו  –גם בדפו"ר ותרלד  
טו

 כנ"ל )ט' תיבות( נוסף בתקפאמכאן עד  
טז

 התינוקות -מתרלו נוקת, יהת –תרלד בהתנוקת,  -דפו"רב 
יז

, ועיין ביאור הלקוטים תורה ה' תנינא עיין שיש"ק ח"ה סימן תקלג 
 אות ז' הובא בשיש"ק ח"א תפו.

יח
לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו עיין פל"ח שרמז כאן למחלוקת  

 שעליו.
יט

 תוכו, חסד שמתפשט )ויוצא( לחוץ. טוב כלול )כנוס( ב 
כ

 משלי לא כו 

                                                         
כא

 סוטה מט: ובתשכט תוקן –בתרלו  
כב

 תהלים קיט עד 
כג

 א יד מז-שמואל 
כד

 ספר הברית ח"א י' יג. ועיין לעיל תורה סז אות ח' 
כה

 האידיים -לרבתר 
כו

 האידיים -לרבתר 

 תורה אור
ה  ְקָרא ֶאל מש ֶ ויקרא א )א( ַוי ִּ
ד  ֹאֶהל מֹועֵּ ָליו מֵּ ר ְיֹהָוה אֵּ ֵּ ַוְיַדב 

 אֹמר:לֵּ 
ם ֹלא  שיר השירים א )ח( אִּ
י  ים ְצאִּ ש ִּ נ ָ ָפה ב ַ י ָלְך ַהי ָ ְדעִּ תֵּ
י ֶאת  ְרעִּ ֹאן ו  י ַהצ  ְקבֵּ עִּ ָלְך ב ְ

ים: נֹות ָהֹרעִּ כ ְ ש ְ ְך ַעל מִּ י ַֹתיִּ דִּ  ג ְ

 

 תורה אור
 תורה רפג

תהילים כג )ו( ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד 
י  ְבת ִּ י ְוש ַ י ַחי ָ ל ְימֵּ י כ ָ נִּ פו  ְרד ְ יִּ

ית ְיהֹ  בֵּ ים: ָוה ְלֹאֶרךְ ב ְ  ָימִּ
ְתָחה  ָ יָה פ  ִּ משלי לא )כו( פ 
ְבָחְכָמה ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל 

: ֹוָנה   ְלש 
ֶאיָך  תהילים קיט )עד( ְירֵּ
ְדָבְרָך  י לִּ ָמחו  כ ִּ ש ְ י ְויִּ נִּ ְראו  יִּ

י: ָחְלת ִּ  יִּ
ל -שמואל או  א יד )מז( ְוש ָ

ל  ָראֵּ ש ְ ָכה ַעל יִּ לו  ָלַכד ַהמ ְ
ָכל אֹ  יב ב ְ ֶחם ָסבִּ ָ ל  ְיָביו ַוי ִּ

ֶבֱאדֹום  ֹון ו  י ַעמ  ְבנֵּ בִּ מֹוָאב ו  ב ְ
ים  ת ִּ ש ְ לִּ ְ ַבפ  י צֹוָבה ו  ְבַמְלכֵּ ו 

יַע: ְפֶנה ַיְרש ִּ ר יִּ ְבֹכל ֲאש ֶ  ו 
ירמיה כג )כט( ֲהלֹוא ֹכה 
יש   ְכַפט ִּ ש  ְנֻאם ְיֹהָוה ו  אֵּ י כ ָ ְדָברִּ

ץ ָסַלע:  ְיֹפצֵּ

 

 תורה אור
ה  ְקָרא ֶאל מש ֶ ויקרא א )א( ַוי ִּ

לָ  ר ְיֹהָוה אֵּ ֵּ ד ַוְיַדב  ֹאֶהל מֹועֵּ יו מֵּ
אֹמר:  לֵּ

ם ֹלא  שיר השירים א )ח( אִּ
י  ים ְצאִּ ש ִּ נ ָ ָפה ב ַ י ָלְך ַהי ָ ְדעִּ תֵּ
י ֶאת  ְרעִּ ֹאן ו  י ַהצ  ְקבֵּ עִּ ָלְך ב ְ

ים: נֹות ָהֹרעִּ כ ְ ש ְ ְך ַעל מִּ י ַֹתיִּ דִּ  ג ְ

 



 1כא. דף ק           מוהר"ן              תורה רפב                                        קוטי יל                      

  אזמרא לאלקי בעודי אזמרא לאלקי בעודי מאמר מאמר 
  מספה"ק לקוטי מוהר"ן מספה"ק לקוטי מוהר"ן 

 
 א

 זמן אמירת התורה                                                          
ז תקסח   ותורה  שנת  עצרת  בשמיני  נאמרה 

וחציה  ללבוב  נסיעתו  בעת  הראשון  חציה 
 השני בדרך כשיצא מקראסנע ללעמבערג 

 

 פתיחה
  להתחזקוש ועצבות ולהנצל מהיאחוזר רבינו ללכת עם אזמרא כדי  עמיםפמה תורה זו היא יסוד בברסלב וכ

 . להיות בשמחה תמיד המצוה הגדולהולקיים 

 

 הלכותליקוטי  
 הקדמת ליקוטי הלכות
 'אהלכה או"ח השכמת הבקר 

 ' ד הלכה יו"ד ראשית הגז
 ג'הלכה ורבו  אהע"ז פרו

 'אהלכה  חו"מ חכירות וקבלנות

 
 שיחות השייכים לתורה רפב 

 )מגיד שיחות(

 

ף טֹוב ְוכּו'"  ַמֲאַמר   ַעל ַחּלָּ ֶׁ ע, ש  ן רע"ז, ּוַמֲאַמר "ּדַ ַלי", )ליקו"מ ח"א( ִסימָּ ִמים עָּ ּקָּ ן רע"ח, ּוַמֲאַמר[  -]"ּבַ ִתי ְוכּו'", )ליקו"מ ח"א( ִסימָּ ת ִקְנאָּ אֹו אֶׁ ַקּנְ ה",    "ּבְ רָּ "ֲאַזּמְ
רפ ן  ִסימָּ ח"א(  אֹותֹו  )שבליקו"מ  ּוּו  ּלִ ֶׁ ש  ה  עָּ ָּ ש  ּבְ בּוב,  ְללֶׁ תֹו  ְנִסיעָּ ּבִ ֻסּכֹות  ְוַאַחר  תקס"ח;  ת  רֶׁ ֲעצֶׁ ִמיִני  ְ ש  ּבִ ְמרּו  אֶׁ נֶׁ "ב, 

ר ְזּכָּ ַהּנִ ה"  רָּ "ֲאַזּמְ ַמֲאַמר  ַמר  ּגְ הּוא  ֶׁ ְוכּו', ש  ינֹוקֹות  ְוַהּתִ ן  ּכָּ ְ ש  ַהּמִ ִעְנַין  ז  ה אָּ ּלָּ ּגִ ע,  אְסנֶׁ רָּ נ"ט;  מוהר"ן, סעיף  -)חייְלֵעיל:  -ִמּקְ

 וכ"ה בחיי"מ סל"ג דלהלן(. 

ה הּוא ַעל   ְמחָּ בֹוא ְלש ִ ה ַעל  -]...ְולָּ ה טֹובָּ ַעְצמֹו ֵאיזֶׁה ְנֻקּדָּ ּמֹוֵצא ּבְ ֶׁ ּ ל-ְיֵדי ַמה ש  ה -ּכָּ רָּ סּוק: "ֲאַזּמְ ר ַעל ּפָּ ְמֹבאָּ ִנים, ּכַ ּפָּ
ְוַעל ם.  ָּ ש  ן  ַעּיֵ רפב(,  ן  ִסימָּ ּבְ ֹון,  ִראש  הָּ ִלּקּוֵטי  )ּבְ עֹוִדי"  ּבְ ל-ֵלאלַֹקי  ִמזֶַּׁרע -ּכָּ ִלְהיֹות  ה  כָּ זָּּ ֶׁ ש  ה  ּמֶׁ ּבַ מַֹח  ִלש ְ לֹו  ֵיש   ִנים  ּפָּ

נוּ  ילָּ נּו ִלְכבֹודֹו, ְוִהְבּדִ אָּ רָּ ּבְ ֶׁ רּוְך ֱאלֵֹקינּו ש  נּו אֹוְמִרין: 'ּבָּ אָּ ֶׁ ִני ּגֹוי, ּוְכמֹו ש  שַֹ ּלֹא עָּ ֶׁ ֵאל, ש  רָּ ת' ִיש ְ נּו ּתֹוַרת ֱאמֶׁ ַתן לָּ  ְוכּו', ְונָּ
ְוכַ  זֶׁה  ל  ִמּכָּ רְוכּו'.  ְזּכַ ּנִ ּכַ ְעּתֹו  ּדַ ַח  ְלַשּמֵ ה  ְמחָּ ש ִ לֹו  ח  ִלּקַ לֹו  אּוי  רָּ זֶׁה  ּבָּ א  -ּיֹוֵצא  ִדיחָּ 'ּבְ עז:(:  ת  ּבָּ ַ )ש  ִחיַנת  ּבְ ְוזֶׁה  ְלֵעיל. 

ר, ְויֵ  ְחרָּ ֻ ה ְלמֹחֹו ְוַדְעּתֹו, ַוֲאַזי ַהּמַֹח ְמש  ְמחָּ ר ַהּשִֹ ֵ ַקש ּ ּמְ ֶׁ ַהְינּו ש  דֹול, ּדְ ר ּגָּ בָּ הּוא ּדָּ ֶׁ ּה', ש  ְעּתֵ ּובש  ּדַ ר- לֹו ִיש ּ ְזּכַ ּנִ ַעת ּכַ -ַהּדַ
ַעל דֹול  ּגָּ ִיחּוד  ִמזֶּׁה  ה  ַנֲעש ֶׁ ה  ְלַמְעלָּ ְוַגם  ּה:  -ְלֵעיל,  ְעּתֵ ּדַ א  ִדיחָּ ּבְ דברים   -)ְיֵדי  שם  ליקו"מ  בקיצור  וע"ע  י';  סי'  ח"ב,  ליקו"מ 

 נפלאים בזה(. 

ֵלאלֹ  ה  רָּ "ֲאַזּמְ ר  ֲאמָּ ּמַ ּבַ ֱאַמר  ּנֶׁ ֶׁ ּ ש  ַמה  ִעם  ֵליֵלְך  אּוי  ש  ְורָּ ְלַבּקֵ ַהְינּו:  ּדְ רפ"ב(,  ן  ִסימָּ ּבְ ֹון,  ִראש  הָּ ִלּקּוֵטי  )ּבְ עֹוִדי"  ּבְ ַקי 
ַמח   ִיש ְ ַעְצמֹו,  ּבְ ּמֹוֵצא  ֶׁ ַעט טֹוב ש  זֶׁה ַהּמְ ּובָּ ה,  ה טֹובָּ ְנֻקּדָּ ְוֵאיזֶׁה  ְזכּות  ֵאיזֶׁה  ַעְצמֹו  ּבְ ִלְמֹצא  ש   ְוַאל  ּוְלַחּפֵ ַעְצמֹו,  ִויַחזֵּק 

ַאף ְמקֹומֹו,  ת  אֶׁ יַח  א  ַיּנִ נָּ ַרֲחמָּ ַפל,  ּנָּ ֶׁ ּ ש  ְלַמה  ַפל  נָּ ַאף-ִאם  ן,  י -ַעל-ִלְצלָּ ּמֹוֵצא -ּפִ ֶׁ ש  טֹוב  ְמַעט  ּדִ ְמַעט  ּבִ ַעְצמֹו  ְיַחזֵּק  ֵכן 
ּוב ַעל ש  ה לָּ ר ִיְזּכֶׁ ֶׁ ַעְצמֹו ֲעַדִין, ַעד ֲאש  ם-ְיֵדי -ּבְ ֵ ן  -זֶׁה ְלַהש ּ ין ְזֻכּיֹות )ַעּיֵ דֹונֹות ִיְהיּו ַנֲעש ִ ל ַהזְּ ַרְך, ְוכָּ ה  ִיְתּבָּ א פו:(. ּומֶׁ יֹומָּ

ַעל ַהּבַ ה  ש ָּ ם-עָּ ֵ ִריךְ -ש  ה צָּ ַאּתָּ ן  ֵהיכָּ ַעד  ִבין,  ּתָּ ּוִמזֶּׁה  ְוכּו'?  ר  בָּ ּדָּ ַעל  ַהּבַ ֱהִסיתֹו  ֶׁ ש  ּכְ ם,  ַהּיָּ ַעל  ה,  כָּ ִלְברָּ יק  ַצּדִ ר  ֵזכֶׁ  טֹוב, 
, ַחס ֵאש  ַעְצְמךָּ ְוִלְבִלי ְליָּ ְהיֶׁה.-ְלִהְתַחזֵּק  ּיִ ֶׁ ּ ִיְהיֶׁה ַמה ש  לֹום, ַאף ִאם  ָּ ח ַעְצמֹו   ְוש  ּמַ ִמיד. ִוישַֹ ה ּתָּ ְמחָּ ש ִ ּבְ ר ִלְהיֹות  ִעּקָּ ְוהָּ

ַעל ַוֲאִפּלּו  ּיּוַכל,  ֶׁ ּ ש  ַמה  ל  כָּ ְקִפיצֹות -ּבְ אֹו  ּוְצחֹוק  טּות  ְ ש  ִעְנְיֵני  ֹות  ְוַלֲעש  ה  ֹוטֶׁ ש  ּכְ ַעְצמֹו  ֹות  ַלֲעש  א,  טּותָּ ְ ש  ּדִ י  ִמּלֵ ְיֵדי 
הּוא ֶׁ ה, ש  ְמחָּ בֹוא ְלש ִ ֵדי לָּ דֹול ְמֹאד:  ְוִרּקּוִדים, ּכְ ר ּגָּ בָּ  שם סי' מח(. וע"ע בתורה קכ"ה שם[ -)ּדָּ

ִזְכרֹונוֹ  נּו  ַרּבֵ ַסע  ּנָּ ֶׁ ש  ֵעת  ְוַאַחר-ּבָּ ם,  ָּ ש  ן  ְולָּ ע  אְסנֶׁ ְקרָּ ְך  רֶׁ ּדֶׁ ַסע  נָּ ֻסּכֹות תקס"ח,  ַאַחר  בּוב,  ְללֶׁ ה  כָּ ַסע -ִלְברָּ נָּ ר  ּבֹקֶׁ ּבַ ְך  ּכָּ
ְלהַ  ִכינּו  זָּּ ֶׁ ש  ַעד  יו,  ַאֲחרָּ ַדְפנּו  ְורָּ ְתאֹום,  ִלי, ּפִ ַנְפּתָּ י  ַרּבִ ַוֲחֵבִרי  ֲאִני  אִתי  ּובָּ בֹו;  ְוִעּכְ ם  ָּ ש  מֹו  ִקּדְ ד  חָּ ְואֶׁ ר.  ֶׁ ש  ַהּגֶׁ ל  ֵאצֶׁ יגֹו  ִ ש ּ

ִלבְ  ה  ֵררָּ ּבְ נּו  לָּ ַתן  ְונָּ  ? ה"  ּתֹורָּ ם  כֶׁ לָּ ֹאַמר  ֶׁ ש  אֹו  ם  ְתכֶׁ אֶׁ ֵרְך  ְלבָּ ִאם  רֹוִצים;  ם  ַאּתֶׁ ה  "מָּ ַמר:  ְואָּ ת,  ְקצָּ ה  ֱהנָּ ִניִתי  ְונֶׁ עָּ רֹר. 
י  ַמְרּתִ ַמר:ְואָּ ה ְואָּ נָּ ה" ! עָּ נּו ּתֹורָּ ה ִאְמרּו לָּ , ְוַעּתָּ ְרּגְ ְמּבֶׁ לֹום ִמּלֶׁ ָּ בֹואּו ְלש  ּתָּ ֶׁ ש  נּו ּכְ ְרכּו אֹותָּ בָּ ה ּתְ כָּ רָּ ה   : "ַהּבְ לָּ "ֹאַמר ַהְתחָּ

ְוכ ּבֹוִנים  יִקים  ּדִ ַהּצַ ִמן  ד  חָּ אֶׁ ל  ּכָּ ֶׁ ש  ן,  ּכָּ ְ ש  ַהּמִ ֵמִעְנַין  נּו  לָּ ז  אָּ ַמר  ְואָּ  ! י"  ּלִ ֶׁ ש  ה  ִסיעָּ ַהּנְ רפ"ב ִמן  ן  ִסימָּ ּבְ תּוב  ּכָּ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ ּו', 
ִמיִני  ְ ש  ַמר ּבִ ה" אָּ רָּ ה "ֲאַזּמְ י ַהּתֹורָּ עֹוִדי", ּכִ ה ֵלאלַֹקי ּבְ רָּ ה "ֲאַזּמְ ַהּתֹורָּ ה, ִהְתִחיל  -ּבְ לָּ ֲעגָּ זֶׁה, ַוֲאַזי ַעל הָּ ם לָּ ּקֹדֶׁ ֶׁ ת ש  רֶׁ ֲעצֶׁ

ר ְזּכָּ ַהּנִ ה"  רָּ "ֲאַזּמְ ה  ְלַהּתֹורָּ ר  ַהְמֻחּבָּ ן  הַ -ֵמִעְניָּ ַעד  ְלֵעיל,  ְוכּו',  ּגּוִנים"  ַהּנִ ֵאּלּו  ֹות  ַלֲעש  כֹול  ּיָּ ֶׁ ש  י  ּמִ ֶׁ ש  "ְוַדע,  ְתִחיל:  ּמַ
ְוַאַחר קֹוִרין".  ינֹוקֹות  ַהּתִ ן  ֵהיכָּ ה  רֹואֶׁ ן  ַהַחזָּּ ְמרּו:  אָּ ת  ֱאמֶׁ ַעל-"ּבֶׁ ְלַהּבַ ה  ִצּוָּ ף  ְוֵתכֶׁ דֹו,  יָּ ּבְ ְקנּו אֹותֹו  ַ ש  נָּ ְך  ע,  -ּכָּ ִלּסַ ה  לָּ ֲעגָּ

לוֹ  ָּ ש  ּבְ ם  ָּ ַסע ִמש ּ ַסע אָּ ְונָּ ּנָּ ֶׁ ְרּגְ ש  ְמּבֶׁ ְללֶׁ ּלֹו  ֶׁ ה ש  ִסיעָּ ַהּנְ ִעְנַין  ה ַהזֹּאת  ַהּתֹורָּ ּבְ ז  ֵאיְך ְמֻרּמָּ יֹוְדִעים  נּו  ֵאין אָּ ַוֲעַדִין  ז, ם.  ְואָּ ז. 
ִמים  ּתְ ִנְפְלאֹות  ר,  ְלַסּפֵ ה  ַהְרּבֵ זֶׁה  ּבָּ ֵיש   ְועֹוד  מֹוֲהַר"ן.  ִלּקּוֵטי  ר  פֶׁ ַהּסֵ ס  ִנְדּפַ ה,  נָּ ָּ ּ ַהש  ּה  אֹותָּ ר  ּדֵ -ּבְ ֶׁ ֲאש  ה'  י  ְוַחְסּדֵ ִעים, 

 
 אכסלו תשע א
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ין יֹום ין ּבֵ ִ יו ַלֲחזֹר ִמּטּוְלְטש  ַרֲחמָּ ב ִסּבֹות ּבְ י, ְוִסּבֵ ז ִעּמִ ר ַעל-ִהְפִליא אָּ ֶׁ ּפּור ְלֻסּכֹות, ֲאש  ִתיַבת  -ְיֵדי-ּכִ ִכיִתי ִלְגמֹר ּכְ זֶׁה זָּ
ב, ְכּתָּ ַהּנִ מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ר  ֵספֶׁ לֹו  ְוִלְמסֹר  ַרף,  ש ְ ּנִ ֶׁ ש  ר  פֶׁ ַעל  ַהּסֵ ֶׁ ה,  -ש  ַהְרּבֵ ִעּמֹו  ר  ּוְלַדּבֵ ה,  נָּ ָּ ּ ַהש  ּה  אֹותָּ ּבְ ס  ִנְדּפַ זֶׁה  ְיֵדי 

י  לָּ ְגמּולֹוִהי עָּ ל ּתַ יב ַלד' ּכָּ ִ ש  ה אָּ ים ְלדֹורֹות. "מָּ ַרּבִ ר ֵהם ְזכּות הָּ ֶׁ ּנּו, ֲאש  אֹות ִמּמֶׁ מַֹע ּתֹורֹות ִנְפלָּ ְ קֹום ְוִלש  מָּ ֵאר ּבְ ". ְוִיְתּבָּ
ה-ַאֵחר, ִאם ם: -ִיְרצֶׁ ֵ  חיי מוהר"ן, סימן לג(.  -)כ"ט(: -)ראה ימי מוהרנ"ת, סעיפים: ט, כ"זַהש ּ

ב רֶׁ עֶׁ ַאל אֹותֹו ּבְ ָּ ד ש  חָּ ר ַעל -רֹאש  -אֶׁ ּלֹא ְיַדּבֵ ֶׁ יב לֹו: ש  ִ ה. ֵהש  דָּ ה ְלַהְתמָּ קּותֹו ֵעצָּ ּלְ מּוְך ְלִהְסּתַ ין סָּ אּומֶׁ ַאֲחרֹון ּבְ ה הָּ נָּ ָּ ּ ַהש 
ִמ  ד  חָּ אֶׁ ל  ּכָּ י  ּכִ ֵאל,  רָּ ש ְ ִמּיִ ד  חָּ אֶׁ ּום  ַעְצמֹו ש  ת  אֶׁ ְך  ֵ מֹוש  ד,  חָּ אֶׁ ַעל  ר  ַדּבֵ ּמְ ֶׁ ּוְכש  ְוכּו',  ה  ַהּתֹורָּ ּבְ אֹות  לֹו  ֵיש   ֵאל  רָּ ש ְ ּיִ

ם ַחס גָּ ּמֹוֵצא ּפְ ֶׁ ה, ֵמֲחַמת ש  קֹום -ֵמַהּתֹורָּ מָּ ר ּבְ ְמֹבאָּ יו, ּכַ לָּ ר עָּ ל זֶׁה ַהְמַדּבֵ ֶׁ ֹו ש  ש  ַנְפש  ֹרֶׁ הּוא ש  ֶׁ ה, ש  אֹות ֵמַהּתֹורָּ לֹום ּבְ ָּ ְוש 
ה: "ֵאיךְ ַאֵחר )שיחו  כָּ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ַער ּבֹו ַרּבֵ מּור"?! ּגָּ ע ּגָּ ָּ ש  הּוא רָּ ֶׁ ַאל אֹותֹו: "ְוִאם רֹוִאין ש  ָּ ה   ת הר"ן, סי' צ"א(. ְוש  ַאּתָּ

ה   אי עֹוד ְמַעט טֹוב, אֹו ֵאיזֶׁה ְנֻקּדָּ ַוּדַ א ּבֹו ּבְ מּור?! ֲהלֹא ִנְמצָּ ע ּגָּ ָּ ש  הּוא רָּ ֶׁ ֵאל ש  רָּ ש ְ ד ִמּיִ חָּ ם ֵאינֹו אֹוֵמר ַעל אֶׁ ָּ ש ּ ֶׁ ה ש  טֹובָּ
ע"   ָּ ש  ז ִעְנַין "ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין רָּ יר אָּ ע"! ְוִהְזּכִ ָּ ש  עֹוִדי" )ליקוטי   -רָּ ה ֵלאלַֹקי ּבְ רָּ ה "ֲאַזּמְ ַהּתֹורָּ ר ּבְ מוהר"ן ח"א,  -ַהְמֹבאָּ

ם:  ָּ ן ש   שם, סימן לד(.  -)סי' רפ"ב(, ַעּיֵ

חִ  ּבְ ְרּגְ  ְמּבֶׁ ְללֶׁ ַסע  נָּ ֻסּכֹות  ַנת תקס"ח ַאַחר  ְ ִלי: "ִמיר ש  ַמר  ְואָּ ה  נָּ ז עָּ ע, אָּ אְסנֶׁ ְקרָּ ַעד  יו  י ַאֲחרָּ ְוַרְצּתִ י  ַדְפּתִ ְורָּ דֹול,  ּגָּ זֹון  ּפָּ
ַמר:   ְואָּ ִמים,  עָּ ּפְ ה  ּמָּ ּכַ ר  בָּ ַפל ַהּדָּ ְוכָּ ! )= אנחנו עוד נתראה ונתראה ונתראה(  זֶׁעהן"  זֶׁעהן אּון  זֶׁעהן אּון  ִזיְך  ועִלין  וֶׁ

ּכָּ  ִלְהיֹות ִאיש   ה  ה רֹוצֶׁ א )=  "ִאם ַאּתָּ ְעְסלָּ רֶׁ ִלּבְ זֶׁה נֹוֵסַע   ! ִביְלךָּ ְ ש  ּבִ ְוטֹוְרִחים  ְיֵגִעים  ם  עֹולָּ ל הָּ ּכָּ ּדֹוֵאג?!  ה  ה ַאּתָּ ר, מָּ ֵ ש 
" ! ְוַאַחר ִביְלךָּ ְ ש  אן, ַהּכֹל ּבִ אן ְוזֶׁה ְלכָּ י -עיר בגרמניא( ְוזֶׁה ְלכָּ י ַאֲחרָּ ַדְפּתִ ע ְורָּ אְסנֶׁ רָּ ְתאֹום ִמּקְ ַסע ּפִ ר נָּ ּבֹקֶׁ ּיֹום ּבַ ְך ּבַ ו,  ּכָּ

הַ  ֵמִעְנַין  ּלֹו  ֶׁ ש  ה  ִסיעָּ ַהּנְ ִעְנַין  ַעל  ז  אָּ ַמר  ְואָּ ת  ְקצָּ ה  ֱהנָּ ְונֶׁ ְוכּו',  ר  ֶׁ ש  ַהּגֶׁ ל  ֵאצֶׁ יגֹו  ִ ְלַהש ּ ִכינּו  זָּּ ֶׁ ש  ד  ַעד  חָּ אֶׁ ל  ּכָּ ֶׁ ש  ן,  ּכָּ ְ ש  ּמִ
ה "ֲאזַ  ַהּתֹורָּ ן רפ"ב, ּבְ ִסימָּ ִלּקּוֵטי א', ּבְ א ּבְ ּמּובָּ ֶׁ מֹו ש  יִקים ּבֹוִנים ְוכּו', ּכְ ּדִ עֹוִדי": ֵמַהּצַ ה ֵלאלַֹקי ּבְ רָּ  שם, סימן קס"ז(.  -)ּמְ

ה ְמֹאד ְמֹאד   -חיי מוהר"ן אות תקסט   דֹולָּ ה ּגְ ין טֹובָּ ה, עֹוש ִ ּתֹורָּ ין ּבַ ִ ש  ַחּדְ ּמְ ֶׁ זֶׁה ש  ּבָּ ֶׁ ה, ש  כָּ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ י ֵמַרּבֵ ַמְעּתִ ָּ ש 
ִביו ּוְלִאּמֹו.  ְלאָּ

ד, חָּ ר ִעם אֶׁ ּבֵ ּדִ ֶׁ ה, ש  כָּ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ר ִלי ַרּבֵ ה    ִסּפֶׁ יָּ ִאיש  הָּ י זֶׁה הָּ ִרין, ּכִ יו ַהְמֹכעָּ יו ְמֹאד ַעל ִרּבּוי ַמֲעש ָּ נָּ ה קֹוֵבל ְלפָּ יָּ הָּ ֶׁ ש 
ם ֵ ֵרב ְלַהש ּ ֵפץ ְמֹאד ְלִהְתקָּ יו -חָּ לָּ ְברּו עָּ עָּ ֶׁ יו יֹוֵתר, ַעד ש  לָּ רּו עָּ ּבְ ַעם ִהְתּגַ ל ּפַ כָּ ִעים, ַאְך ּבְ רָּ יו הָּ ֲעש ָּ ֵצאת ִמּמַ ַרְך ְולָּ ִיְתּבָּ

ִנים   ָּ ְוש  ִמים  ֵצאת, ַאְך ַאףיָּ ִריְך לָּ ה צָּ יָּ הָּ ֶׁ ה ש ּ ֵצאת ִמּמַ ה לָּ כָּ זָּ ְולֹא  ה  י -ַעל-ַהְרּבֵ ַתר -ּפִ ְוחָּ יֹוֵתר  ּבְ ת ַעְצמֹו  ֵכן ִהְתַחזֵּק אֶׁ
יו ִזְכרֹונוֹ  נָּ ה קֹוֵבל ְמֹאד ְמֹאד ְלפָּ יָּ ַרְך, ְוהָּ ם ִיְתּבָּ ֵ ֵרב ְלַהש ּ ַעם ְלִהְתקָּ ל ּפַ כָּ יו ַרחֲ -ּבְ ה ַעל ֲעִכיַרת ַמֲעש ָּ כָּ א ִלְצַלן. ִלְברָּ נָּ מָּ

נּו ִזְכרֹונוֹ  יב לֹו ַרּבֵ ִ ף ִנְתעֹוֵרר -ְוֵהש  ּלֹו ַרע. ְוֵתכֶׁ ר ּכֻ בָּ י ּכְ ר, ּכִ יטּות: ֵאין ִלי ִעם ִמי ְלַדּבֵ ִ ְתִמימּות ּוִבְפש  תֹו ּבִ ְכמָּ חָּ ה ּבְ כָּ ִלְברָּ
ר ְזּכָּ ִאיש  ַהּנִ ה: "ֲהלֹא-הָּ כָּ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ַמר ְלַרּבֵ ה ְואָּ נָּ ת ַעְצִמי    ְלֵעיל, ְועָּ יְך אֶׁ ִ ִמים ְלַהְמש  ר ִלְפעָּ ּבֵ ל זֶׁה ֲאִני ִמְתּגַ ִעם ּכָּ

נּו ִזְכרֹונוֹ  ה ַרּבֵ נָּ ֵאל" ְוכּו'. עָּ רָּ ת ִיש ְ ַ יל ַעְצמֹו ֵליֵלְך  -ִלְקֻדש ּ ְרּגִ ּיַ ֶׁ ַמר לֹו, ש  ף אָּ ְמַעט" ! ְוֵתכֶׁ ַמר לֹו: "הּוא ְמַעט ּדִ ה ְואָּ כָּ ִלְברָּ
ה ֵלאלַֹקי בְּ  רָּ תֹו ִעם ַמֲאַמר "ֲאַזּמְ נָּ ּוָּ י ּכַ ה. ְוֵהַבְנּתִ כָּ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ר ִלי ַרּבֵ ל זֶׁה ִסּפֶׁ עֹוִדי ְוכּו'" )ליקו"מ ח"א, סי' רפ"ב(. ּכָּ

א ַעל ְיקָּ ּדַ ֶׁ ה, ש  ָּ דֹוש  ל-ְיֵדי -ַהּקְ ֵעיֵני ַעְצמֹו ּכָּ ַפל ּבְ ר נָּ בָּ י ּכְ , ּכִ ִאיש  ת הָּ ה אֶׁ ֱחיָּ ר ְלהַ -זֶׁה הֶׁ ָּ ְפש  ה אֶׁ יָּ ּלֹא הָּ ֶׁ ְך, ַעד ש  ֲחיֹותֹו ּכָּ
הַ  ת  ַ ְקֻדש ּ ְמַעט  יש   ְלַהְרּגִ ְוִהְתִחיל  ַעְצמֹו  ּבְ ִנְתעֹוֵרר  ז  אָּ ַרע,  ּלֹו  ּכֻ הּוא  ֶׁ ש  לֹו  ַמר  אָּ ֶׁ ש  ּכְ ַרק  ר,  בָּ ּדָּ ּום  ש  טֹובֹות ּבְ ֻקּדֹות  ּנְ

ר ְזּכַ ּנִ ה" ְוכּו' ּכַ רָּ ֵלְך ִעם ַמֲאַמר "ֲאַזּמְ ּיֵ ֶׁ ַמר לֹו, ש  ז אָּ ִאין ּבֹו ֲעַדִין, ְואָּ ְמצָּ ּנִ ֶׁ ז  )ְלֵעיל  -ש  ית ַהּגֵ ִ ליקוטי הלכות יור"ד ח"ב, הל' ֵראש 

ה ד, אֹות ו(: )  כָּ  שם, סימן תקס"ט(. ֲהלָּ

ִזְכרֹונוֹ  נּו  ַרּבֵ ן  מּוכָּ ה  יָּ הָּ ֶׁ ש  ֵעת  ּבְ ה,  י -ְוִהּנֵ ֵ ַאְנש  ם  ּגַ י  ּכִ ְמֹאד,  ז  ְחּפָּ ְונֶׁ ל  ִנְבהָּ ִייִתי  הָּ  , ְרּגְ ְמּבֶׁ ְללֶׁ ִלְנסַֹע  ה  כָּ לֹוֵמנּו -ִלְברָּ ְ ש 
גִ  רַהּנְ ְזּכַ ּנִ ְזרּו, ּכַ אְהלֹוב ְוחָּ ה ְלמָּ ְתִחּלָּ ְקחּו אֹוִתי ּבִ ּלָּ ֶׁ ח אֹוִתי, -יִדים, ש  צּו ִלּקַ אְהלֹוב, ְולֹא רָּ ְסעּו ְלמָּ ְזרּו ְונָּ ה חָּ ְלֵעיל, ַעּתָּ

נּו ִזְכרֹונוֹ  ת ַרּבֵ צּו ְלַלּוֹות אֶׁ ם, ְוֵהם רָּ הֶׁ ל אֹוִתי ִעּמָּ י ִנְתַרּצּו ְלַקּבֵ ּלִ ֶׁ רֹות ש  ת-ְוַאַחר ַהְפצָּ ה ַעד ְקִהּלַ כָּ אְסִני,  -ִלְברָּ ש  ְקרָּ קֹדֶׁ
נּו ִזְכרֹונוֹ  ד ִעם ַרּבֵ ְסעּו ִמּיָּ אְהלֹוב, ְוֵהם נָּ ם ִיְסעּו ְלמָּ ָּ ת-ּוִמש ּ ה ַעד ְקִהּלַ כָּ ם ִעם -ִלְברָּ ע ַאֲחֵריהֶׁ ּסַ אֶׁ ֶׁ אְסִני, ְוִצּוּו ש  ש  ְקרָּ קֹדֶׁ

נּו ִזְכרֹונ ת ַרּבֵ ַלּוּו אֶׁ ּיְ ֶׁ ֹפה, ש  לֹות ּדְ ֲעגָּ ר הָּ אָּ ְ צּו ְלַלּוֹות,  -וֹ ש  רָּ ֶׁ לֹות, ש  ֲעגָּ אְהלֹוב. ְוהָּ לּו אֹוִתי ְלמָּ ם ְיַקּבְ ָּ ם, ְוש  ָּ ה ַעד ש  כָּ ִלְברָּ
נּו ִזְכרֹונוֹ  ַסע ַרּבֵ ר נָּ בָּ ּכְ ֶׁ ם ַאַחר ש  תָּ בּו ְקצָּ י ְמֹאד אּוַלי -ִנְתַעּכְ י ִנְכַסְפּתִ ּכִ דֹול,  ה ִלי ַצַער ּגָּ יָּ זֹון, ְוהָּ ִחּפָּ ַסע ּבְ י נָּ ּכִ ה,  כָּ ִלְברָּ

זְ  חֹות"  אֶׁ מָּ ּבַֹע שְֹ ה "ִלשְֹ , ַעל  -ּכֶׁ דֹוש  יו ַהּקָּ ּבּור ִמּפִ מַֹע עֹוד ֵאיזֶׁה ּדִ ְ ה ִלש  ְזּכֶׁ ים, ְואּוַלי אֶׁ ִ דֹוש  יו ַהּקְ נָּ ת ּפָּ ה ִלי -ְרִאּיַ יָּ ן הָּ ּכֵ
ם ֵ ְוַהש ּ ִעּכּוב.  ֵמהָּ דֹול  ּגָּ ִ -ַצַער  ְלַהש ּ י  ֹכְלּתִ יָּ ְולֹא  יו,  ַאֲחרָּ י  ַסְעּתִ ְונָּ ִלי  ַזר  עָּ ַרְך  ה  ִיְתּבָּ לָּ הָּ ַהּבֶׁ ּוֵמֲחַמת  ּלֹו,  ֶׁ ש  לֹות  ֲעגָּ הָּ יג 

ת ְקִהּלַ ּבִ ְך,  רֶׁ ּדֶׁ ּבַ י  ּלִ ֶׁ ש  ִבים  תָּ ַהּכְ ִעם  י  ּלִ ֶׁ ש  ה  בָּ ַהּתֵ י  ַכְחּתִ ָּ ִלי -ש  ֱחִזירּום  ְוהֶׁ ם,  ַאֲחֵריהֶׁ לַֹח  ְ ִלש  ְוֻהְכַרְחנּו  ע,  רֶׁ ֶׁ ְטש  ּפִ ש   קֹדֶׁ
ַר  ת  אֶׁ אִתי  צָּ ּומָּ  . פּוש  לָּ ְמדּו  עָּ ֶׁ ש  קֹום  ּמָּ ּבַ ְך,  רֶׁ ּדֶׁ ִזְכרֹונוֹ ּבַ נּו  ר  -ּבֵ פָּ ְלַהּכְ אִתי  ּבָּ ֶׁ ש  ּכְ ף  ְוֵתכֶׁ ל;  לָּ ּכְ י  ִעּמִ ר  ּבֵ ּדִ ְולֹא  ה,  כָּ ִלְברָּ

ם   ָּ ש  ב  ְלִהְתַעּכֵ ח  ֻמְכרָּ ִייִתי  הָּ ַוֲאִני  ר,  בָּ ִמּכְ ם  ָּ ְלש  א  ּבָּ הּוא  י  ּכִ ם,  ָּ ִמש ּ ַסע  נָּ ה  ַקּלָּ ה  עָּ ָּ ש  ַאַחר  ם,  ָּ ש  ַמד  עָּ ֶׁ ִמְסּפֹוא ש  ן  ִלּתֵ
ְוַאַחר םּכָּ -ַלּסּוִסים.  ּגַ ִייִתי  ְוהָּ ם,  ָּ ִמש ּ י  ַסְעּתִ נָּ ַהּיֹום  -ְך  ה  נָּ ּפָּ ְך  ּכָּ ּוְבתֹוְך  יגֹו,  ִ ְלַהש ּ י  ֹכְלּתִ יָּ לֹא  ֶׁ ש ּ ֵמֲחַמת  ז,  ְחּפָּ ְונֶׁ ל  ִנְבהָּ ן  ּכֵ

ֵרא   ִמְתיָּ ִייִתי  ְוהָּ ְלַאט,  ַסְענּו  ְונָּ ִטיט,  וָּ ש   פֶׁ רֶׁ ה  יָּ ְוהָּ ה,  ְילָּ ַהּלַ יַע  ִזְכרֹונוֹ   –ְוִהּגִ נּו  ַרּבֵ ַסע  נָּ א  -אּוַלי  ַאְכַסְניָּ ְלֵאיזֶׁה  ה  כָּ ִלְברָּ
ַדְרּכֹו ַעל ן הּוא, ּכְ סֹוד, ְוִאיש  לֹא ֵיַדע ֵהיכָּ י -ּבְ ן הּוא,  -ּפִ לֹא ֵאַדע ֵהיכָּ ֶׁ כֹול ִלְהיֹות ש ּ א ְוכּו'(, ְויָּ ִויִניצָּ ה ּבְ שָֹּ עָּ ֶׁ רֹב )ּוְכמֹו ש 
ה ִלְראֹותֹו, ַעל ְזּכֶׁ ע ְלַדְרּכֹו, ְולֹא אֶׁ ר ִיּסַ ִייִת -ּוַבּבֹקֶׁ ן הָּ ז ְמֹאד. ַאַחרּכֵ ְחּפָּ ַצַער ְונֶׁ רּוד ּבְ אִתי -י טָּ ה, ּבָּ ְילָּ ּלַ ה ּבַ עָּ ָּ ְך, ֵאיזֶׁה ש  ּכָּ

ִע  ֵני הָּ ל ּבְ ְדעּו ּכָּ יר ַעְצמֹו, ְויָּ ם לֹא ִהְסּתִ ָּ י ש  ּלֹו, ּכִ ֶׁ א ש  ַאְכַסְניָּ ד הָּ אְסִני, ְונֹוַדע ִלי ִמּיָּ ת ְקרָּ אִתי ִלְמקֹום ִלְקִהּלַ ּנּו, ּובָּ יר ִמּמֶׁ
 ֶׁ א ש  ַאְכַסְניָּ י הָּ ֵ ר ַאְנש  אָּ ְ יו ְלַחְדרֹו, ְועֹוד ש  י ֵאלָּ ה ִנְכַנְסּתִ ְילָּ ת ַהּלַ ל. ַאַחר ְסֻעּדַ לָּ ה לֹא ֵקַרב אֹוִתי ּכְ לֹוֵמנּו -ּלֹו, ּוִבְתִחּלָּ ְ ש 

ִהְתַחלְ  ֶׁ ש ּ ַמה  ַעל  ֵרט  ִמְתחָּ ה  ַאּתָּ ר  ָּ ְפש  אֶׁ ה;  חֹורָּ ְ ש  ה  רָּ מָּ ּבְ ה  ַאּתָּ ה  מָּ "ַעל  ִלי:  ַמר  ְואָּ ה  נָּ עָּ יו.  נָּ ְלפָּ ְמדּו  י עָּ ַמְדּתִ ְועָּ  !?  " ּתָּ
"לֹא"!   ה:  פָּ רָּ ה  פָּ שָֹּ ּבְ ִניִתי  ְועָּ  , ּיֵש  ּוִמְתּבַ ם  ַחס  –ִנְכלָּ ֵרט,  ִמְתחָּ ֵאיִני  ֶׁ ש  ַמר: -ַהְינּו:  ְואָּ ה  נָּ עָּ י!  ִהְתַחְלּתִ ֶׁ ש ּ ַמה  ַעל  לֹום,  ָּ ְוש 

ִלְהיֹות  -"ִאם ה  רֹוצֶׁ ֲאִני  ֶׁ "ש  י:  ְבּתִ ַ ֵהש   ? ה"  חֹורָּ ְ ש  ה  רָּ מָּ ּבְ ה  ַאּתָּ ה  מָּ ַעל  ן,  "ִאםּכֵ ַמר:  ְואָּ ה  נָּ עָּ ר"!  ֵ ש  ּכָּ ה -ִאיש   ַאּתָּ ֶׁ ש  ן,  ּכֵ
ר   ֵ ש  ה ִלְהיֹות ִאיש  ּכָּ "!    –רֹוצֶׁ ִביְלךָּ ְ ש  ְיֵגִעים ְוטֹוְרִחים ּבִ ם  עֹולָּ ל הָּ ךָּ ִלְדֹאג?! ֲהּלֹא ּכָּ ּלְ זֶׁה   –ַמה  ַנז ּבְ ּכְ ְ ֹון ַאש  ְלש  ּבִ ַמר  ְואָּ

ִד  ועט אֹויף  אִריוֶׁ ועְלט הָּ וֶׁ ע  ֹון: "ִדיא ַגאְנצֶׁ ש  אן, ַהּכֹל  ַהּלָּ ְוזֶׁה נֹוֵסַע ְלכָּ א,  עְסלָּ רֶׁ ִלּבְ זֶׁה נֹוֵסַע  ה    –יר:  ֱחיָּ ְוהֶׁ  !  " ִביְלךָּ ְ ש  ּבִ



 3כא. דף ק           מוהר"ן              תורה רפב                                        קוטי יל                      

ִייִת  "הָּ י:  ַמְרּתִ ְואָּ ִניִתי  ְועָּ יו,  נָּ ְלפָּ י  ְרּתִ ְוִדּבַ י  ּפִ ח  ִנְפּתַ ז  ְואָּ ה,  ֵאּלֶׁ הָּ ים  ִ דֹוש  ַהּקְ יו  רָּ ְדבָּ ּבִ ְמֹאד  ה  אֹוִתי  ְראֶׁ אֶׁ לֹא  ֶׁ ש ּ בּור,  סָּ י 
ם עֹוד הַ  ְתכֶׁ אי ִלְראֹות ַעְצֵמנוּ אֶׁ ַוּדַ ּבְ ְצִריִכים  ַמר: "ֲאַנְחנּו  ְואָּ ה  נָּ ם". עָּ כֶׁ ִעּמָּ ר  ּוְלַדּבֵ ם  ִכיִתי ִלְראֹוְתכֶׁ זָּ ה  ְוִהּנֵ ְועֹוד  ּיֹום,   ,

ְוַכּמָּ  ה  ּמָּ ּכַ זֶׁה  ן  ִעְניָּ ַזר  ְוכּו'. ְוחָּ ַעם"  ַהּפַ ְועֹוד  ַעם  ַהּפַ זֶׁה עֹוד  זֶׁה ִעם  נּו ֲעִתיִדין ִלְראֹות ַעְצֵמנּו  ִלי אָּ ְוִהְבִטיַח  ִמים,  עָּ ּפְ ה 
ִנים אֹות ִעּמֹו ּפָּ ה ְלִהְתרָּ ְזּכֶׁ אֶׁ ֶׁ חֹוק, ש  ר -ֵמרָּ בָּ ּכְ ֵעת  אֹותֹו הָּ י ּבְ ּכִ ִחים,  ּוְלֵנַצח ְנצָּ ִמים ְלעֹוְלֵמי ַעד  עָּ ה ּפְ ְוַכּמָּ ה  ּמָּ ּכַ ִנים  פָּ ּבְ

יֹום ַאַחר  י  ַסְעּתִ אֶׁ -נָּ לֹא  ֶׁ ש ּ בּור,  סָּ ִייִתי  ְוהָּ אְהלֹוב,  ְלמָּ ּפּוִרים  ְוַאַחרַהּכִ עֹוד,  ה אֹותֹו  יו -ְראֶׁ ֵאלָּ בֹוא  ְולָּ ַלֲחזֹר  ִכיִתי  זָּ ְך  ּכָּ
ר ְזּכַ ּנִ ר-ּכַ ְזּכָּ ַהּנִ א  ַהּנֹורָּ ר  ֵספֶׁ ְוִלְכּתֹב  ִמיִני -ְלֵעיל,  ְ ּוש  ּכֹות  ַהּסֻ ְיֵמי  ל  ּכָּ ְצלֹו  אֶׁ ְוִלְהיֹות  י,  ַמְעּתִ ָּ ּ ש  ֶׁ ש ּ ַמה  מַֹע  ְ ְוִלש  -ְלֵעיל, 

ְמַחת ְושִֹ ת  רֶׁ ְוַאחַ -ֲעצֶׁ ה,  ם-רּתֹורָּ ֵ ַרִני ַהש ּ ַוֲעזָּ ַהּיֹום,  ִלְראֹותֹו אֹותֹו  ה  ְזּכֶׁ אֶׁ לֹא  ֶׁ בּור, ש ּ סָּ ִייִתי  ְך הָּ ְלַלּוֹותֹו, -ּכָּ ם  ּגַ ַרְך  ִיְתּבָּ
ם-ְוֵכן ַאַחר ֵ ְרֵאהּו עֹוד, ְוַהש ּ לֹא אֶׁ ֶׁ ַעם, ש ּ ל ּפַ כָּ בּור ּבְ ִייִתי סָּ ְך הָּ ַעם ַאַחר  -ּכָּ ִמים, ּפַ עָּ ה ּפְ ּמָּ ַרִני ּכַ ַרְך ֲעזָּ ַעם, ַלֲחזֹר ִיְתּבָּ ּפַ

ִנים עֹוד   ל ּפָּ ִנים אֶׁ אֹות ִעּמֹו ּפָּ חֹוק ְלִהְתרָּ ְוִהְבִטיַחִני ֵמרָּ א  ְפלָּ ַחְסּדֹו ַהּנִ , ְוהֹוִסיף ּבְ ש  דָּ ִמים ְוִלְראֹותֹו ֵמחָּ עָּ ה ּפְ ְוַכּמָּ ה  ּמָּ ּכַ
ר ְזּכַ ּנִ  ְלֵעיל: -ְוכּו' ּכַ

ְלַד -ַאַחר ה  צָּ ְולֹא רָּ ְזִריזּות,  ּבִ ַמד  ר, עָּ ּבֹקֶׁ ּבַ ְך,  ּבֹוֵער  ּכָּ ה  יָּ ֲעַדִין הָּ ַוֲאַנְחנּו,  ד;  ִמּיָּ ְזִריזּות  ּבִ ַסע  ְונָּ ם,  דָּ ּום אָּ ר עֹוד ִעם ש  ּבֵ
דֹוש   ַהּקָּ יו  ִמּפִ ּבּוִרים  ּדִ עֹוד  מַֹע  ְ ְוִלש  ים  ִ דֹוש  ַהּקְ יו  נָּ ּפָּ ת  ְרִאּיַ ּבִ ֵעיֵנינּו  יַע  ּבִ ּוְלַהשְֹ ַלֲחזֹר  ֵבנּו  ְמִהירּות  ְלבָּ ּבִ ַסע  נָּ ְוהּוא   .

ַאְכַסנְ  ה, ַאףֵמהָּ לָּ ֲעגָּ י ִלְרּדֹף ַאַחר הָּ א, ַוֲאִני ִהְתַחְלּתִ ִקים,  -ַעל-יָּ ה ִעם סּוִסים ֲחזָּ לָּ ַרְגַלִים ֲעגָּ יג ּבָּ ִ ה ְלַהש ּ ֶׁ ש  אי קָּ ַוּדַ ּבְ ֶׁ י ש  ּפִ
י -ַעל-ַאף ם-ּפִ ֵ ַהש ּ ב  ְיַסּבֵ ה", אּוַלי  רּוצָּ ה, אָּ "ִויִהי מָּ י:  ַמְרּתִ אָּ הָּ -ֵכן  יג  ִ ְלַהש ּ ה  ְזּכֶׁ אֶׁ ֶׁ ש  ַרְך,  י  ִיְתּבָּ ַרְצּתִ ֶׁ ש  ה,  ֲהוָּ ְוֵכן  ה;  לָּ ֲעגָּ

ץ, ְוַאַחר רֶׁ ְבַרת אֶׁ ה ּכִ לָּ הּוג, ְוַאַחר -ַאַחר ַהֲעגָּ ּנָּ ה ְלַאט, ּכַ לָּ ֲעגָּ יעּו ְלֵאיזֶׁה ַהר, ְוהֹוִרידּו הָּ ְך ִהּגִ ר,  -ּכָּ ֶׁ ש  ְברּו ֵאיזֶׁה ּגֶׁ ְך עָּ ּכָּ
י  ֵ ד ֵמַאְנש  חָּ ים ַעְצמֹו אֶׁ ם ִהְקּדִ ָּ ֵדי -ְוש  ם ּכְ ָּ ַמד ש  לֹוֵמנּו ְועָּ ְ נּו ִזְכרֹונוֹ   ש  ִנים ִעם ַרּבֵ אֹות ּפָּ ַדע, -ַלֲחזֹר ּוְלִהְתרָּ י יָּ ה, ּכִ כָּ ִלְברָּ

ִזְכרֹונוֹ  נּו  ַרּבֵ ֶׁ ַעל-ש  א,  ַאְכַסְניָּ הָּ ּבְ ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ ה  ִיְרצֶׁ לֹא  ה  כָּ נּו  -ִלְברָּ ַרּבֵ ב  ִנְתַעּכֵ זֶׁה  ּוֵמֲחַמת  ם,  ָּ ְלש  ַעְצמֹו  ים  ִהְקּדִ ן  ּכֵ
ָּ -ִזְכרֹונוֹ  ש  ְמַעט  ה  כָּ רִלְברָּ ְזּכַ ּנִ ּכַ ר  ֶׁ ש  ְוַהּגֶׁ ר  הָּ ֵמהָּ ם  ִעּכּובָּ ֵמֲחַמת  ְוַגם  ַעל-ם,  י  -ְיֵדי -ְלֵעיל,  ַזְרּתִ ְוחָּ ם,  אֹותָּ י  ְגּתִ ַ ִהש ּ זֶׁה 

ִזְכרֹונוֹ  תֹו,  ָּ ְקֻדש ּ ַהְדַרת  ִלְפֵני  אִתי  ם-ּובָּ ּגַ ץ  יו, רָּ ַאֲחרָּ ץ  ֲאִני רָּ ֶׁ ה ש  אָּ רָּ ֶׁ ש  ּכְ ִלי,  ַנְפּתָּ י  ַרּבִ ַוֲחֵבִרי  ה;  כָּ ן אַ -ִלְברָּ א ּכֵ ּובָּ ֲחַרי, 
ם נּו ִזְכרֹונוֹ -הּוא ּגַ ן ִלְפֵני ַרּבֵ ם -ּכֵ ה ַאּתֶׁ ַמר: "מָּ ה ְואָּ נָּ ִנים. עָּ נּו ּפָּ יר לָּ ה, ְוִהְסּבִ ָּ לש  ְ יו ֲאַנְחנּו ש  נָּ ם ְלפָּ ָּ ַמְדנּו ש  ה, ְועָּ כָּ ִלְברָּ

 " י:  ַמְרּתִ ְואָּ ִניִתי  עָּ  !? ה"  ּתֹורָּ ם  כֶׁ לָּ ֹאַמר  ֶׁ ש  אֹו  ם  ְתכֶׁ אֶׁ ֵרְך  ֲאבָּ ֶׁ ש  אֹו  ִאםרֹוִצים:  נּו,  אֹותָּ ְרכּו  בָּ ּתְ ה  כָּ רָּ ה-ַהּבְ ם, -ִיְרצֶׁ ֵ ַהש ּ
  ! ד"  ִמּיָּ נּו  לָּ ּתֹאְמרּו  ה  ּתֹורָּ ַאְך  ם,  ְלֵביְתכֶׁ ְחְזרּו  ּתַ ֶׁ ש  ַדר"    -ּכְ הָּ א  לָּ ּדְ א  ֵסידָּ "ּפְ ִהיא  ד  ִמּיָּ ַמע  ְ ִנש  לֹא  ִאם  ֶׁ ש  י,  ַדְעּתִ יָּ י  )= ּכִ

ַחְר -, ַעל מלשון הגמ' ב"ק צא:(  -הפסד שאינו חוזר   ן ּבָּ ֲאִני נֹוֵסַע" !  ּכֵ ֶׁ ּ ם ַמה ש  כֶׁ ר לָּ ַמר: "ֲאַסּפֵ ה ְואָּ נָּ ה. עָּ ּיֹאַמר ּתֹורָּ ֶׁ י ש  ז    -ּתִ ְואָּ
ה ֵלאּלֹ  רָּ ה "ֲאַזּמְ ְלַהּתֹורָּ ר  הּוא ְמֻחּבָּ ֶׁ ְוכּו', ש  ן  ּכָּ ְ ּבֹונֶׁה ִמש  ד  חָּ ל אֶׁ ּכָּ ֶׁ יִקים, ש  ּדִ נּו ַהּסֹוד ֵמַהּצַ ה לָּ ּלָּ יו ּגִ ִמּפִ י  ַמְעּתִ ָּ ש ּ ֶׁ ַקי", ש 

דֹוש    ִמיִני ַהּקָּ ְ ש  ינֹוקֹות קֹוִרין" )ַועֲ -ּבִ ן ַהּתִ ה ֵהיכָּ ן רֹואֶׁ ְמרּו: ַהַחזָּּ ת אָּ ֱאמֶׁ ן רפ"ב, ְוִסּיֵם: "ּבֶׁ ִסימָּ ס ּבְ ְדּפָּ ּנִ ַבר, ּכַ עָּ ת הֶׁ רֶׁ ַדִין  ֲעצֶׁ
ֵאיזֶׁה ִלי  ִמְתנֹוֵצץ  ְמַעט  ּדִ ְמַעט  ַרק   , ְרּגְ ְמּבֶׁ ְללֶׁ תֹו  ִלְנִסיעָּ זֶׁה  לָּ ֵיש   כּות  ּיָּ ַ ּ ש  ַמה  יֹוֵדַע  ּיֵם   ֵאיִני  ּסִ ֶׁ ּוְכש  ִמזֶּׁה(,  א  ְלמָּ עָּ ּבְ ז  מֶׁ רֶׁ

ה, ְוַאַחר ְתִחּלָּ ּבִ ם  ָּ ַמד ש  עָּ ֶׁ ּות ֵמִאּתֹו ר.מ. זֶׁה, ש  ל ְרש  ה, ִקּבֵ דֹו, ְוַאַחר -ַהּתֹורָּ יָּ ּבְ ק אֹותֹו  ֵ ְך ִנש ּ ּות  -ּכָּ י ֲאִני ְרש  ְלּתִ ְך ִקּבַ ּכָּ
ִלי ַאֲחַר  י ַנְפּתָּ דֹו, ְוֵכן ֲחֵבִרי ַרּבִ יָּ יו ּבְ ְקּתִ ַ ּ , ַוֲאַנְחנּו ַרְצנּו  ְוִנש  ְרּגְ ְמּבֶׁ נּו ְלַדְרּכֹו ְללֶׁ ַסע ֵמִאּתָּ ז נָּ דֹו, ְואָּ יָּ קֹו ּבְ ְ ּות ְוִנש ּ ל ְרש  י ִקּבֵ

וַ  י.  ַזְרּתִ חָּ ז  ְואָּ ֵמֵעיַני,  ה  מָּ ְתַעּלְ ּנִ ֶׁ ש  ַעד  יו,  ַאֲחרָּ י  ַרְצּתִ ה,  לָּ ֲעגָּ הָּ ֵעיַני  ּבְ ִאיִתי  רָּ ֶׁ ש  ְזַמן  ל  ְוכָּ יו,  לַּ ַאֲחרָּ ִהְתּפַ לֹא  י ֲעַדִין  ְלּתִ
ם ֵ נּו ַהש ּ ִעיר, ְוִהְזִמין לָּ ִיינּו ְרחֹוִקים ֵמהָּ ֲחִרית, ְוהָּ ַ ְלנּו. -ש  ּלַ ִעיר ְוִהְתּפַ ּה ְלהָּ ַזְרנּו ִעּמָּ ִעיר, ְוחָּ ה ְלהָּ ְלכָּ הָּ ֶׁ ה, ש  לָּ ַרְך ֲעגָּ ִיְתּבָּ
ל זֶׁה:  ִני ְלכָּ ַצח ְוִזּכַ נֶׁ י ַחְסּדֹו לָּ ַמל ִעּמִ ּגָּ ֶׁ ם, ש  ֵ רּוְך ַהש ּ  א, סימן כ"ו(. ימי מוהרנ"ת ח"  -)ּבָּ

"ֲאזַ  ה  ַהּתֹורָּ ם  ִלְפֵניהֶׁ י  ַמְרּתִ ְואָּ ת,  ְקצָּ ם  ִעּמָּ י  ְרּתִ ְוִדּבַ ְז'ּבּוז',  ִמּמֶׁ ים  ִ ש  ֲאנָּ ֵני  ְ ש  ְצִלי  אֶׁ ִנְכְנסּו  ם  עֹוִדי" ...ּגַ ּבְ ֵלאלַֹקי  ה  רָּ ּמְ
ם ְמאֹ  הֶׁ י לָּ ְנּתִ ְוִכּוַ ם  ֱחֵייִתי אֹותָּ הֶׁ ֶׁ ְמרּו: ש  ְואָּ ר )ליקוטי מוהר"ן ח"א, סימן רפ"ב(;  ּוְכבָּ ם ְמֹאד.  הֶׁ ְך לָּ ִנְצרָּ זֶׁה  ן  ִעְניָּ י  ּכִ ד, 

עֹוִדי" הַ  ה ֵלאלַֹהי ּבְ רָּ ט ִעְנַין "ֲאַזּמְ ְפרָּ ין ַהּכֹל, ּבִ ה ְמַחּיִ כָּ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ְבֵרי ַרּבֵ ּדִ ֶׁ נּו, ש  דּוַע לָּ ריָּ ְזּכָּ שם ח"ב, סימן  )ְלֵעיל:  -ּנִ

 נ"ט(. 

ְפרָּ  ּבִ ה,  ְמחָּ ִ ַהש ּ ִעְנַין  ּבְ ַעְצמֹו ...ְוֵכן  ְלַהְכִריַח  ּוְצִריִכין  ה,  דֹולָּ ּגְ ה  ְמחָּ ש ִ ּבְ ה  ִפּלָּ ַהּתְ ה  ְהיֶׁ ּתִ ֶׁ ש  ִריִכין  ּצְ ֶׁ ש  ה  ִפּלָּ ַהּתְ ַעת  ְ ש  ּבִ ט 
א )בליקוטי   ְוַכּמּובָּ ה,  ִפּלָּ ַהּתְ ַעת  ְ ש  ּבִ ט  ּוִבְפרָּ ה,  ְמחָּ ִלְזּכֹות ְלש ִ ֵדי  ּכְ כֹול  ּיָּ ֶׁ ּ ל ַמה ש  כָּ ּבְ ַח ַעְצמֹו  ּמֵ ימן  מוהר"ן ח"א, ס ְלש ַ
כֹול  ְוֵאינֹו יָּ ל  ְעּתֹו ְמֻבְלּבָּ ּדַ ִמים  ם. ְוִאם ִלְפעָּ ָּ ן ש  עֹוִדי" ְוכּו', ַעּיֵ ה ֵלאלַֹקי ּבְ רָּ סּוק: "ֲאַזּמְ ַח   רפ"ב( ַעל ּפָּ ּמֵ ן ְלש ַ ּום ֹאפֶׁ ש  ּבְ

ֵמַח, ְוַאף ִאּלּו הּוא ש ָּ ה ַעְצמֹו ּכְ ֲעש ֶׁ ּיַ ֶׁ תֹו ש  ז ֲעצָּ ה ֲעַד -ַעל-ַעְצמֹו, אָּ ְתִחּלָּ ּבִ ֶׁ י ש  ֵלב, ַאףּפִ ת ּבַ ֱאמֶׁ ה ּבֶׁ -ַעל-ִין ֵאין ַהשְמחָּ
י  ֵמַח ַעל-ֵכן ַעל-ּפִ ִאּלּו הּוא ש ָּ ּכְ ה ַעְצמֹו  עֹוש ֶׁ ֶׁ ה ַאַחר-ְיֵדי -ְיֵדי ש  ִיְזּכֶׁ ה -זֶׁה  ה זֹאת ִהיא ֵעצָּ ְוֵעצָּ ה.  ְמחָּ ת ְלש ִ ֱאמֶׁ ּבֶׁ ְך  ּכָּ

ה   ְתִחּלָּ ּבִ ֶׁ ש  ה,  ָּ ְקֻדש ּ ּבִ ֶׁ ש  ִרים  בָּ ַהּדְ ל  כָּ ּבְ ם  ּגַ ְמֹאד  ה  דֹולָּ ר ּגְ בָּ ַהּדָּ אֹותֹו  ַאַחר  הּוט  לָּ הּוא  ִאּלּו  ּכְ ַעְצמֹו  ֹות  ַלֲעש  ְצִריִכין 
ה, ְוַאַחר ָּ ְקֻדש ּ ּבִ ֶׁ ֵבן ְמֹאד: -ש  זֶׁה. ְוהָּ ת לָּ ֱאמֶׁ ְך זֹוִכין ּבֶׁ    שיחות הר"ן, סעיף ע"ד(.  -)ּכָּ

ִפּלָּ  ְהיֶׁה ַהּתְ ּתִ ֶׁ יל ַעְצמֹו ש  ה, ּוְלַהְרּגִ ְמחָּ ש ִ ל ּבְ ּלֵ ֵהר ְמֹאד ְלִהְתּפַ ה )ראה ליקו"מ ח"א סי' מ"ב, וע"ע ְוִיזָּּ ְמחָּ ל ש ִ ֶׁ ִנּגּון ש  ה ּבְ
ּולְ  ר,  ָּ ְפש  אֶׁ ּדְ ַמה  ל  כָּ ּבְ ַעְצמֹו  ת  אֶׁ ּוְלַהֲחיֹות  ה,  ִפּלָּ ַהּתְ ם  קֹדֶׁ ַעְצמֹו  ת  אֶׁ ַח  ּמֵ ְלש ַ ה  ְוִיְראֶׁ ש   בספר חסידים אות מא(.  ַחּפֵ

ְלש ִ  ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ ה  טֹובָּ ה  ְנֻקּדָּ ֵאיזֶׁה  ַעְצמֹו  ּבְ ה  ִלְמֹצא  ר    -ְמחָּ ֲאמָּ ּמַ ּבַ ִמזֶּׁה  ר  ְמֹבאָּ ר  ּוְכבָּ ה.  ְמחָּ ש ִ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ּיּוַכל  ֶׁ ש 
ִפּלָּ  ּתְ ל  ֶׁ ש  זֶׁה  ן  ִעְניָּ ּבְ ְוֵיש   ֵהיֵטב.  ם  ָּ ש  ן  ַעּיֵ רפ"ב(,  סימן  ח"א,  מוהר"ן  )ליקוטי  ְוכּו'  עֹוִדי"  ּבְ ֵלאלַֹהי  ה  רָּ ה "ֲאַזּמְ ַהְרּבֵ ה 

ר, ַאְך ִאי  ה ְלַסּפֵ ר  -ַהְרּבֵ ָּ ְפש  י אֶׁ ב ּכִ ְכתָּ ֵאר ּבִ ל  -ְלבָּ ת ּכָּ ִבין ֵהיֵטב אֶׁ ת, יָּ ֱאמֶׁ ֵפץ ּבֶׁ חָּ יל הֶׁ ּכִ ש ְ ִקים. ְוַהּמַ י ְפרָּ ֵ אש  ת רָּ ִאם ְקצָּ
ּיֹות ּוְתִמימֹות:  אֹות, ֲאִמּתִ אֹות ְונֹורָּ י ֵהם ֵעצֹות ִנְפלָּ ֵרינּו, ּכִ בָּ  . שם, סעיף ע"ה( -)ּדְ

יו הַ  יחֹותָּ י ִמּשִ י ְוֵהַבְנּתִ ְלּתִ ל זֶׁה ִקּבַ נּו ִזְכרֹונוֹ ְוכָּ ל ַרּבֵ ֶׁ ֹות ש  דֹוש  ליקוטי  -ּקְ עֹוִדי" )ּבְ ה ֵלאלַֹהי ּבְ רָּ ה "ֲאַזּמְ ה, ּוֵמַהּתֹורָּ כָּ ִלְברָּ
 ֶׁ ד ש  חָּ ר ִעם אֶׁ ּבֵ ּדִ ֶׁ ר ִלי, ש  ּפֵ ּסִ ֶׁ ּ ה ש  ט ִמּמַ ה ּתֹורֹות, ּוִבְפרָּ ּמָּ ם ֵהיֵטב. ּוִמּכַ ָּ ן ש  ן רפב(, ַעּיֵ יו מוהר"ן ח"א, ִסימָּ נָּ ה קֹוֵבל ְלפָּ יָּ הָּ

םְמאֹ  ֵ ֵרב ְלַהש ּ ֵפץ ְמֹאד ְלִהְתקָּ ה חָּ יָּ ִאיש  הָּ י זֶׁה הָּ ּכִ ִרין,  ִעים ַהְמֹכעָּ רָּ יו הָּ יו   -ד ַעל ִרּבּוי ַמֲעש ָּ ֲעש ָּ ֵצאת ִמּמַ ַרְך, ְולָּ ִיְתּבָּ
כָּ  ה ְולֹא זָּ ִנים ַהְרּבֵ ָּ ִמים ְוש  יו יָּ לָּ ְברּו עָּ עָּ ֶׁ יו יֹוֵתר, ַעד ש  לָּ רּו עָּ ּבְ ַעם ִהְתּגַ ל ּפַ כָּ ִעים, ַאְך ּבְ רָּ ִריְך הָּ ה צָּ יָּ הָּ ֶׁ ה ש ּ ֵצאת ִמּמַ ה לָּ

ֵצאת, ַאְך ַאף י -ַעל-לָּ ה קֹוֵבל ְמֹאד ְמֹאד -ּפִ יָּ ַרְך, ְוהָּ ֵרב ַלה' ִיְתּבָּ ַעם ְלִהְתקָּ ל ּפַ כָּ ַתר ּבְ יֹוֵתר, ְוחָּ ת ַעְצמֹו ּבְ ֵכן ִהְתַחזֵּק אֶׁ
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ִזְכרֹונוֹ  יו  נָּ א-ְלפָּ נָּ ַרֲחמָּ יו  ַמֲעש ָּ ֲעִכיַרת  ַעל  ה  כָּ ִ -ִלְברָּ ְוֵהש  ן,  ִזְכרֹונוֹ ִלְצלָּ נּו  ַרּבֵ לֹו  ְתִמימּות -יב  ּבִ תֹו  ְכמָּ חָּ ּבְ ה  כָּ ִלְברָּ
ר ְזּכָּ ִאיש  ַהּנִ ף ִנְתעֹוֵרר הָּ ּלֹו ַרע. ְוֵתכֶׁ ר ּכֻ בָּ י ּכְ ר', ּכִ יטּות: 'ֵאין ִלי ִעם ִמי ְלַדּבֵ ִ נּו ִזְכרֹונוֹ -ּוִבְפש  ַמר ְלַרּבֵ ה ְואָּ נָּ -ְלֵעיל, ְועָּ

ִמ  ֲאִני  זֶׁה  ל  ּכָּ ַעל  "ֲהלֹא  ה:  כָּ ִזְכרֹונוֹ ִלְברָּ נּו  ַרּבֵ ה  נָּ עָּ ְוכּו'.  ֵאל"?  רָּ ִיש ְ ת  ַ ִלְקֻדש ּ ַעְצִמי  ת  אֶׁ יְך  ִ ְלַהְמש  ִמים  ִלְפעָּ ר  ּבֵ -ְתּגַ
ה לֵ  רָּ ה "ֲאַזּמְ ת ַעְצמֹו ֵליֵלְך ִעם ַהּתֹורָּ יל אֶׁ ְרּגִ ּיַ ֶׁ ַמר לֹו ש  ף אָּ ְמַעט". ְוֵתכֶׁ ַמר לֹו: "הּוא ְמַעט ּדִ ה ְואָּ כָּ עֹוִדי" ִלְברָּ אלַֹהי ּבְ

נּו ִזְכרֹונוֹ ְוכּו' ר ִלי ַרּבֵ ל זֶׁה ִסּפֵ א ַעל-, ּכָּ ְיקָּ ּדַ ֶׁ ה, ש  ָּ דֹוש  תֹו ַהּקְ נָּ ּוָּ ּכַ י  ְוֵהַבְנּתִ ה.  כָּ ר  -ְיֵדי -ִלְברָּ בָּ ּכְ י  ּכִ  , ִאיש  ת הָּ ה אֶׁ ֱחיָּ זֶׁה הֶׁ
ל ֵעיֵני ַעְצמֹו ּכָּ ַפל ּבְ ֶׁ -נָּ ש  ר, ַרק ּכְ בָּ ּום ּדָּ ש  ר לֹו ְלַהֲחיֹותֹו ּבְ ָּ ְפש  ה אֶׁ יָּ ּלֹא הָּ ֶׁ ְך, ַעד ש  ּלֹו ַרע, ֲאַזי ִנְתעֹוֵרר  ּכָּ הּוא ּכֻ ֶׁ ַמר לֹו ש  אָּ

נוּ  ַרּבֵ לֹו  ַמר  אָּ ז  ְואָּ ֲעַדִין,  ּבֹו  ִאים  ְמצָּ ַהּנִ טֹובֹות  ֻקּדֹות  ַהּנְ ת  ַ ְקֻדש ּ ְמַעט  יש   ְלַהְרּגִ ְוִהְתִחיל  ַעְצמֹו,  ה    ּבְ ַהּתֹורָּ ִעם  ֵלְך  ּיֵ ֶׁ ש 
ר ְזּכַ ּנִ עֹוִדי" ְוכּו' ּכַ ה ֵלאלַֹקי ּבְ רָּ ר ְלעֵ -"ֲאַזּמְ ְזּכָּ ן ַהּנִ ל ִעְניָּ י ּכָּ ר-יל. ּכִ ְזּכָּ ה" ַהּנִ רָּ ה "ֲאַזּמְ ַהּתֹורָּ ר ֵהיֵטב ּבְ ְלֵעיל,  -ְלֵעיל ְמֹבאָּ

ֵצא ּבֹו ֵאיזֶׁה נְ  ּלֹא ִיּמָּ ֶׁ ר ש  ָּ ְפש  י ֵאיְך אֶׁ דּון ְלַכף ְזכּות, ּכִ מּור ְצִריִכין לָּ ע ּגָּ ָּ ש  ֲאִפּלּו רָּ ֶׁ ם ש  ָּ ר ש  ֹבאָּ ּמְ ֶׁ ה ְוכּו'. ְוֵכן ש  ה טֹובָּ  ֻקּדָּ
ר ְזּכַ ּנִ ּכַ ַהְינּו  ֵהיֵטב,  ם  ָּ ש  ן  ַעּיֵ ְוכּו',  ַעְצמֹו  ל  ֵאצֶׁ ם  דָּ אָּ ל  -הָּ לָּ ּכְ ה  פֶׁ יָּ עֹוִלים  ם  ֵאינָּ יו  ֲעש ָּ ּמַ ֶׁ ש  ה  רֹואֶׁ ם  דָּ אָּ הָּ ֶׁ ש  ּכְ ֶׁ ש  ְלֵעיל, 

א נָּ ִאּלּו חַ -ַרֲחמָּ ִני, ַהְינּו ּכְ ֵ ּ ר ַהש  ל ַעל ַעְצמֹו ֵמֵעבֶׁ ּכֵ ר, ְוִיְסּתַ בָּ ִריְך ַלֲהֹפְך ַהּדָּ ן, צָּ רּוַע ְלַגְמֵרי, -סִלְצלָּ ר הּוא ּגָּ בָּ לֹום ּכְ ָּ ְוש 
ְנֻקּדֹות טוֹ  ה  ְוַכּמָּ ה  ּמָּ ּכַ ִריעּותֹו  ּגְ ק  ֹעמֶׁ ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ם  ּגַ א  ִיְמצָּ אי  ַוּדַ ּבְ ְלַגְמֵרי  ַרע  ְוהָּ רּוַע  ַהּגָּ ד  גֶׁ ְוַעלּוְכנֶׁ ְיַחּיֶׁה  -ְיֵדי –בֹות,  זֶׁה 

ַהנִּ  ה  ַהּתֹורָּ ּבְ ֵהיֵטב  ם  ָּ ש  ר  ְמֹבאָּ ּכַ ַעְצמֹו,  ת  ראֶׁ ּתּוַכל  -ְזּכָּ ֶׁ ש  ן  ֹאפֶׁ ּבְ ַלֲאִמּתֹו,  ת  ֱאמֶׁ הָּ ֵעין  ּבְ זֶׁה  ל  ּכָּ ֵהיֵטב  ֵבן  ְוהָּ ְלֵעיל, 
ת ַעְצְמךָּ ַעל ִמיד: -ְיֵדי -ְלַהֲחיֹות אֶׁ  ליקו"ה יור"ד ח"ב, הל' ראשית הגז הל"ד, כל סעיף ו(.  -)זֶׁה ּתָּ

ֵליַד  ִריִכין  ּצְ ֶׁ ש  יק,  ּדִ ַהּצַ ֹכַח  ּבְ קּות  ַהִהְתַחזְּ הּוא  ר  ִעּקָּ ה הָּ טֹובָּ ה  ּוְנֻקּדָּ ה  ְנֻקּדָּ ל  ּכָּ ֶׁ ש  זֶׁה,  ּכָּ ּכַֹח  ּבֹור  ּגִ הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ ֶׁ ש  ע 
ית ּבֵ ְלתֹוְך  ּה  ּוַמְכִניסָּ ד  ִמּיָּ ּה  אֹותָּ חֹוֵטף  הּוא  ַגע,  רֶׁ ֵאיזֶׁה  ּבְ ד  חָּ אֶׁ ל  ּכָּ ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֶׁ ִחיַנת  -ש  ּבְ הּוא  ֶׁ ש  ּבֹונֶׁה,  הּוא  ֶׁ ש  ה  ָּ ֻדש ּ ַהּקְ

ּוֵבית ן  ּכָּ ְ ש  -ִמש  ְקּדָּ ְוַעל   ַהּמִ ְוכּו',  ה  אָּ ּתָּ ּתַ א  יתָּ ּבֵ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶׁ אַחר-ש  ֶׁ ש  ּכְ ֲאִפּלּו  ן  ה  -ּכֵ צָּ רָּ ֶׁ ש  זֶׁה  ּיֹוֵרד  ֶׁ ש  מֹו  ּכְ יֹוֵרד,  ְך  ּכָּ
ֵרב,ַאף י -ַעל-ְלִהְתקָּ ית-ּפִ ּבֵ ְנַין  ּבִ ְלתֹוְך  ִנְכַנס  ר  בָּ ּכְ י  ּכִ ּלֹו,  ֶׁ ש  ַעט  ַהּמְ ַהִהְתעֹוְררּות  ֱאַבד  נֶׁ ֵאינֹו  ֶׁ -ֵכן  ש  ה  ָּ ֻדש ּ יק ַהּקְ ּדִ ַהּצַ

ר ְזּכַ ּנִ נֹו, ּכַ ִבְניָּ ח"  -ְלֵעיל. ַעל-עֹוֵסק ּבְ ּנַ ְבִחיַנת: "ְמקֹוְמךָּ ַאל ּתַ ן, ּבִ ּום ֹאפֶׁ ש  ת ְמקֹומֹו ּבְ יַח אֶׁ ד ִלְבִלי ְלַהּנִ חָּ ל אֶׁ ִריְך ּכָּ ן צָּ ּכֵ
ַעְצמוֹ  א  ֵ ּוְמַנש ּ ה  עָּ רָּ הָּ ְבּתֹו  ַ ַמֲחש  ַעל  ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֶׁ ש  ַעם  ּפַ ל  ּוְבכָּ ד(,  י,  ְוכֹוֵסף  )קהלת  ַע  ְעּגֵ ּוִמְתּגַ טֹובֹות,  בֹות  ָּ ַמֲחש  ֹב  ַלֲחש   

ם ֵ ַלַהש  ֵרב  )  -ְלִהְתקָּ ִאְתֲאִביד" )=אין שום רצון טוב נאבד(  ּדְ א  בָּ א טָּ "ֵלית ְרעּותָּ ַרְך,  ל  -ִיְתּבָּ ִמּכָּ -זוה"ק ח"ב קנ:(, 
י הֲ  ה, ּכִ ָּ ש ּ ְקּדֻ ּבִ ֶׁ ר ש  בָּ ַעם ֵאיזֶׁה ּדָּ ל ּפַ כָּ ה ּבְ עֹוש ֶׁ ֶׁ ן ַמה ש ּ ּכֵ ֶׁ ִרּמֹון ְוכּו' )ברכות ש  ֵאל ְמֵלִאים ִמְצוֹות ּכְ רָּ ֵעי ִיש ְ ְ לֹא ֲאִפּלּו ּפֹוש 

עֹוִדי" ְוכּו' )ליקוטי מוהר"ן ח"  ה ֵלאלַֹקי ּבְ רָּ סּוק "ֲאַזּמְ ט ַעל ּפָּ ה ִמזֶּׁה. ּוִבְפרָּ ֵרנּו ַהְרּבֵ ְדבָּ ר ּבִ א, סימן רפ"ב(,  נז.( ְוַכְמֹבאָּ
ִהְזִהיר הּוא ִזְכרֹונוֹ  ֶׁ ה-ש  כָּ  ליקו"ה או"ח ח"ב, הל' תפילת המנחה ז', מ"ג; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף ל"ה(. )ֵליֵלְך ִעם זֶׁה ְמֹאד:   ִלְברָּ

עֹוִדי"  ה ֵלאלַֹקי ּבְ רָּ ר ַהַחּיּות ַעל ְיֵדי "ֲאַזּמְ ִעּקַ ֶׁ ְצִלי, ש  ֱחַקר אֶׁ ר נֶׁ ִעְנַין ֲעבֹוַדת ה', ּוְבִעְנַין    -ְוכּו' )ליקו"מ ח"א, סי' רפ"ב( ּוְכבָּ ּבְ
אִעסְ  נָּ ּסּוִרים ַרֲחמָּ ה ְוַהּיִ סָּ ְרנָּ ת ַהּפַ ם ְוִטְרּדַ עֹולָּ ר-ַעל  -ִלְצַלן  -ֵקי הָּ ְזּכָּ ר ִהְרַחְבּתָּ ִלי" )שם סי' קצ"ה( ַהּנִ ּצָּ ְלֵעיל,  -ְיֵדי "ּבַ

ְוַאף זֶׁה,  ל  כָּ ּבְ ה  ַהְרּבֵ ְרנּו  ּבַ ּדִ ר  בָּ ּכְ י  ּכִ ֵאּלּו,  ִרים  בָּ ּדְ ֵהיֵטב  י -ַעל-ּוְזֹכר  הְ -ּפִ ּיִ ֶׁ ש  סּור  ינּו ֵכן אָּ ַחּיֵ ֵהם  י  ּכִ ְצֵלנּו,  אֶׁ ִנים  ָּ ְיש  יּו 
ה( מכתב פ"ג(. -ר' שמשון ברסקי ִזְכרֹונוֹ -ישראל" )מכתבים מ-עלים לתרופה מכתב )ק"י( קי"ז; וע"ע ב"שארית -)ְוכּו':   כָּ     ִלְברָּ

ה ְמַחּיֶׁה ַעְצְמךָּ ִעם ַהּתֹורָּ  ַאּתָּ ֶׁ ַתְבּתָּ ש  ּכָּ ֶׁ ּ י ַמה ש  ְנּתָּ ְלַדְעּתִ ּוַ ה ּכִ עֹוִדי" )ליקו"מ ח"א, סי' רפ"ב(, ְוִהּנֵ ה ֵלאלַֹקי ּבְ רָּ ה: "ֲאַזּמְ
ְוכּו'   קצ"ה(  סי'  )שם   " ִהְרַחְבּתָּ ר  ּצָּ "ּבַ ה:  ַהּתֹורָּ ה    -ְוִעם  רָּ ַהּצָּ ֵעת  ּבְ ט  ְפרָּ ּבִ ֵעת,  ל  כָּ ּבְ זֶׁה  ּבָּ ַחּיּוִתי  ר  ִעּקַ ֹנִכי  אָּ ם  ּגַ י  ּכִ

ם ּיָּ ּכַ ה  ירָּ ִ ֵלא ש  ה ַהזֹּאת, ִאּלּו ִפינּו מָּ דֹולָּ ה,  -ְוכּו', ִאי   ַהּגְ רָּ תֹוְך ַהּצָּ ּבְ ֶׁ בֹות ש  ִנְפְלאֹות ַהַהְרחָּ ף  לֶׁ ד ֵמאֶׁ חָּ ֵאר אֶׁ ר ְלבָּ ָּ ְפש  אֶׁ
יו:  בֹותָּ ְ ְמקּו ַמְחש  י ה', ְמֹאד עָּ ְדלּו ַמֲעש ֵ ה, ַמה ּגָּ עָּ ָּ ל ֵעת ְוש  יֹום, ּוְבכָּ ל יֹום וָּ כָּ  שם מכתב )קסה( קעג(.  -)ּבְ

ה ש   -ּוְתִהּלָּ ּיֵ ְלִהְתּבַ נּו  לָּ ֵאין  ֵאל  ל לָּ כָּ ּבְ ִמים  עָּ ּפְ ִפים  ה" )ליקו"מ ח"א, סי' רפ"ב(, ֲאלָּ רָּ "ֲאַזּמְ ה  אָּ ַהּנֹורָּ ה  ַהּתֹורָּ יר  ְלַהְזּכִ
ינּו ְוכּו':  י ִהיא ַחּיֵ  שם מכתב )רכח( רנא(.   -)יֹום. ּכִ

דוֹ  דֹול, קָּ יק ּגָּ מּוְך ַצּדִ ה זֶׁה סָּ יָּ הָּ ֶׁ , ְוֵתַדע, ש  ש  דָּ ַרי ֵמחָּ ַמע ֲאמָּ ְ ְזְנךָּ ּוש  ה ַהט אָּ ֹו  ְוַעּתָּ ַסר ַנְפש  ר מָּ ֶׁ א ְמֹאד ְמֹאד, ֲאש  ש  ְונֹורָּ
ְוכּו', אֹות  ְונֹורָּ אֹות  ִנְפלָּ ֵעצֹות  ּבְ ב,  ְלמּוטָּ ם  ְלַהֲחִזירָּ ם  ֲעֵליהֶׁ ְלַרֵחם  ִרּיֹות  ִעּקָּ הָּ טֹובֹות  ִביל  ְ ש  ּבִ ֵעת  ל  כָּ ר   ּבְ ִעּקַ זֶּׁה  ֶׁ ש 

ַעם ֵאל  רָּ ִיש ְ ַעל  נּות  ַרֲחמָּ ְוהַ -הָּ יו  ִנְפְלאֹותָּ ּבְ ְוהּוא   , דֹוש  ִויַחזֵּק קָּ ְיַחּיֶׁה  ְרֵאִלי  ש ְ ַהּיִ ִאיש   ֶׁ ש  נּו,  לָּ הֹוִדיַע  ה  ֲעצּומָּ הָּ תֹו  גָּ ָּ ש ּ
ל יֹום ַעל כָּ ַעְצמֹו ֲעַדִין; ּוֵבֵאר זֹאת )בליקו"מ ח"א, סימן רפ"ב( -ַעְצמֹו ּבְ א ּבְ ְמצָּ ש  ְוּיִ ַחּפֵ ּיְ ֶׁ ה ש  ה טֹובָּ ה ּוְנֻקּדָּ ל ְנֻקּדָּ ְיֵדי ּכָּ

סּוק "ְועֹוד ְמַעט ְוֵאי  פָּ עֹוִדי" ְוכּו'. ְוַאַחרּבַ ה ֵלאלַקי ּבְ רָּ סּוק "ֲאַזּמְ ע" ְוכּו', ּוְבפָּ ָּ ש  ַמר )ראה ימי מוהרנ"ת ח"א,  -ן רָּ ְך אָּ ּכָּ
ַהּמִ  ִעְנַין  ּבְ אֹות  נֹורָּ ה  ְוִגּלָּ עְרג,  עְמּבֶׁ ְללֶׁ זֶׁה  ק  ֵעסֶׁ ִביל  ְ ש  ּבִ נֹוֵסַע  הּוא  ֶׁ ש  כ"ו דלעיל(:  ּבֹוִנים  סעיף  ת  ֱאמֶׁ יֵקי  ּדִ ַהּצַ ֶׁ ש  ן,  ּכָּ ְ ש 

בִּ  ֵהִאיר ֵעיַנִים ַהּמַ ֶׁ ל ּדֹור, ַעד ש  כָּ ְנִיי זֶׁה ּבְ עָּ זֹאת! ְוכּו', ַוֲאִני ּבְ ַמע ּכָּ ָּ ה" ְוכּו'; ִמי ש  ן רֹואֶׁ ה: "ַהַחזָּּ נָּ ְ ש  ַהּמִ ת ּבְ ֱאמֶׁ יִטים ַעל הָּ
קַּ  ֶׁ ם ש  ִבי, קֹדֶׁ ּכָּ ְ י ַעל ִמש  ְכּבִ ָּ ש  עֹות ּבְ ָּ ה ש  ּמָּ זֶׁה,  ּכַ ש  ּבָּ דָּ יְבךָּ ּוְלַהֲחִליְמךָּ ּוְלַהֲחיֹוְתךָּ ֵמחָּ ִ ִביל ַלֲהש  ְ ש  זֶׁה ּבִ י ַרק ּבָּ ְבּתִ ַ ש  י, חָּ ְמּתִ

ִזְכרֹונוֹ  הּוא  נּו  ִהְזִהירָּ ר  ֶׁ ֲאש  זָּק  -ּכַ חָּ ְרצֹונֹו  ֶׁ ש  ה  אָּ ִנְפלָּ ה  ּוקָּ ְתש  ּבִ ה  ָּ דֹוש  ַהּקְ דֹו  יָּ ּבְ ה  ְוִהּטָּ זֶׁה,  ִעם  ֵליֵלְך  ֵפרּוש   ּבְ ה  כָּ ִלְברָּ
 ֶׁ זֶׁה ש  ֵלְך ּבָּ ת.  -ּנֵ ם ְקצָּ כֶׁ י לָּ ְרּתִ ר ִסּפַ בָּ ר ּכְ ֶׁ ֲאש   ּכַ

ֹנִכי ֵאיִני יֹוֵדַע, ַרק ֲאִני ַמֲאִמין ּוֵמבִ  ם אָּ ֵאר. ְויֹוֵתר ִמזֶּׁה ּגַ ר ְלבָּ ָּ ְפש  ִאי אֶׁ ֶׁ י ש  ִלּבִ הּוא  ְויֹוֵתר ִמזֶּׁה ֵיש  ּבְ ֶׁ חֹוק ְמֹאד, ש  ין ֵמרָּ
י ְוַאּדִ א  ְונֹורָּ ִעים  ְונָּ א  ִנְפלָּ ְך  רֶׁ ַעלּדֶׁ ִלְמֹצא  ְיכֹוִלין  ַסח  ּפֶׁ ִעְנַין  ל  ְוכָּ ְוכּו',  ן  ּוְמֻתּקָּ ַסח  -ְיֵדי -ר  ּפֶׁ י  ּכִ ד    -זֶׁה,  סֶׁ "חֶׁ ִחיַנת  ּבְ

ּוְבפֶׁ  מֹו.  עֹולָּ ּבְ ְלַגּלֹות ֱאלֹקּותֹו  ִהְתִחיל  ֶׁ ֹון ש  ִראש  ִבינּו הּוא הָּ אָּ ם  הָּ ַאְברָּ י  ּכִ )זוהר ח"א דף רסה.(.  ם"  הָּ אּו  ְלַאְברָּ ּבָּ ַסח 
לְ  יו ַהּמַ י הּוא ֵאלָּ ה ַמּצֹות ְוכּו' ְוכּו', )כמו שפירש"י בבראשית יח, י(, ּכִ פָּ ז אָּ ק ְוכּו', ְואָּ ד ִיְצחָּ ְהיֶׁה נֹולָּ ּיִ ֶׁ ר ש  ֵ ִכים ְלַבש ּ  אָּ

ֵני  ּבְ ֵרב  ְלקָּ ם-ִהְתִחיל  ֵ ְלַהש ּ ם  דָּ ַעל-אָּ ה  יָּ הָּ ְרבּות  ַהִהְתקָּ ר  ְוִעּקַ ַרְך;  וּ -ִיְתּבָּ ד,  סֶׁ חֶׁ י  ַלּפֵ ּכְ ה  ִהּטָּ ֶׁ ש  ד,  סֶׁ ַהחֶׁ ְזכּות ְיֵדי  א  צָּ מָּ
ֵאל )בהגש"פ, עפ"י לשה"כ ביחזקאל טז, ו(: "וְ  רָּ ִיש ְ ֱאַמר ּבְ ּנֶׁ ֶׁ ַסח ש  ל ִעְנַין ּפֶׁ ֵרב. ְוזֶׁה ּכָּ ה ְלִהְתקָּ צָּ רָּ ֶׁ ד ש  חָּ ל אֶׁ כָּ ַאּתְ ֵערֹם ּבְ

ִיְך"   מָּ דָּ ּבְ ת  סֶׁ ִמְתּבֹוסֶׁ ְרֵאְך  אֶׁ וָּ ה  ְריָּ לָּ   -ְועֶׁ ֹאַמר  "וָּ ֲאוֹות,  ַהּתַ ּוִבְגנּות  טּות  ְ ש  ּבִ ֲחִיי" ַהְינּו:  ַמִיְך  דָּ ּבְ ְך  לָּ ֹאַמר  וָּ ֲחִיי  ַמִיְך  דָּ ּבְ ְך 
ַעְצמ  -)שם(   ּבְ זֶׁה  ּבָּ ִמים,  ַהּדָּ ֵמְרִתיַחת  ִאים  ַהּבָּ ֲאוֹות  ַהּתַ ֵהם  ֶׁ ש  ַמִיְך,  ּדָּ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ף  ּתֹקֶׁ תֹוְך  ּבְ ם  ּגַ ֶׁ ש  ַמה ַהְינּו:  י,  ַחּיִ ֹו 



 5כא. דף ק           מוהר"ן              תורה רפב                                        קוטי יל                      

ַאף ֶׁ י -ַעל-ש ּ ְנֻקּדֹות-ּפִ ךָּ  ּבְ ִאים  ִנְמצָּ ל  טֹובֹות-ֵכן  ק -ּכָּ ְמַנּתֵ ה  ְוַאּתָּ י,  ֲאִמּתִ ְלטֹוב  ַעם  ּפַ ל  כָּ ּבְ ְוכֹוֵסף  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ה  ְוַאּתָּ ְך,  ּכָּ
ְלאָּ  ֹבּהַ ִמּמַ הּוא ּגָּ ֶׁ ם ש  דָּ אָּ ר ַמֲעַלת הָּ י זֶׁה ִעּקַ ַעם ֵמַרע ְלטֹוב ְוכּו' ְוכּו'. ּכִ ל ּפַ כָּ ךָּ ּבְ ְבּתְ ַ ּיֵש  לֹו   -ִכים  ַעְצְמךָּ ּוַמֲחש  ֶׁ ֵמֲחַמת ש 

ר רָּ -ֵיצֶׁ ת  הָּ יֹות ּוִבְלּבּוִלים ְוִטְרּדַ ִרים ְוַהְטעָּ קָּ ְ ֵלא ש  ּמָּ ֶׁ זֶׁה ש  ם ּכָּ תֹוְך עֹולָּ ה, ְוהּוא ּבְ ֵאּלֶׁ זֶׁה, ּוִבְלּבּוִלים ּכָּ ה ְוכּו' ע ּכָּ סָּ ְרנָּ ַהּפַ
ּלָּ -ְוכּו'. ַעל ּכֻ ם ְוַעל  ּלָּ ּכֻ ה ְוכּו'; ְוַעל  ה טֹובָּ ה ּוְתנּועָּ נּועָּ ל ּתְ ַרְך ּכָּ ִיְתּבָּ יו  ֵעינָּ ר ּבְ קָּ יָּ ן  ֵתנּו ּכֵ ְמחָּ ֵתנּו ְוש ִ ְוִתְקוָּ ל ַחּיּוֵתינּו  ם ּכָּ

נּו ַעל ִמי ִלְסמְֹך; ִזְכרּו זֹאת ְוהִ  ֵיש  לָּ ֵאל ֵיש  וָּ ה לָּ ִהּלָּ ים, ּתְ ִ דֹוש  ֵקִנים ַהּקְ זְּ ּבַ ֶׁ ֵקן ש  ל זָּ ֶׁ ֹכחֹו ש  ת הּוא ּבְ קּו אֶׁ ּו ְוִהְתַחזְּ ש  ְ ְתאֹוש 
ּלָּ  ֵלא לֹא ּגִ נּו! ִאְלמָּ ה ִעּמָּ ש ָּ ר עָּ ֶׁ ל ֲאש  ה ַהזֹּאת ּכָּ א ַהּתֹורָּ ּלָּ ה"  -ה אֶׁ רָּ ינּו!  -"ֲאַזּמְ ּיֵ )וכך כותב מוהרנ"ת גם במכתבים: כח, מט, ּדַ

ל   רנ( ל-ִמּכָּ ן ְוכָּ ּכֵ ֶׁ אי ִיְגמֹ-ש  ה, ּוְבַוּדַ ֵאּלֶׁ ה ְוכָּ ֵאּלֶׁ ֹות ּכָּ יחֹות ְקדֹוש  אֹות ְוש ִ ּיֹות ִנְפלָּ אֹות ּוַמֲעש ִ ה ּתֹורֹות נֹורָּ ּלָּ ּגִ ֶׁ ן ש  ּכֵ ֶׁ ר ַמה  ש 
 ֶׁ ַעלש ּ ֵתנּו,  נָּ ְ ּ ִמש  ַלֲהִקיֵצנּו  ל -ִהְתִחיל  ּכָּ ִעם  ֵלינּו  עָּ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ עֹוֵמד  ֲעַדִין  י  ּכִ אֹות.  ְוַהּנֹורָּ ֹות  דֹוש  ַהּקְ יו  ֻעּלֹותָּ ּפְ ל  ּכָּ ְיֵדי 

בַּ  תּוב  ּכָּ ֶׁ ש  ּוְכמֹו  ל,  לָּ ּכְ ִקּיּום  ּום  ש  נּו  לָּ יּו  הָּ לא  זֹאת  לּוֵלא  ר  ֶׁ ֲאש  ר,  פָּ עָּ ֹוְכֵני  ש  יִקים  ּדִ דֹוש   ַהּצַ ַהּקָּ מובא זַּהר  ע.  דף  )ח"ג 

ַגע'. בהקדמת התיקו"ה( רֶׁ א ּכְ ְלמָּ ים לֹא ִאְתַקּיֵם עָּ תּו ַעל ַהַחּיִ ּמֵ ֶׁ יִקים ש  ּדִ ִפּלֹות ַהּצַ ֵלא ּתְ  : 'ִאְלמָּ

ר ְזּכַ ּנִ ּכַ ְוכּו'  יק  ּדִ ַהּצַ ה  ּבֹונֶׁ ֶׁ ש  ן  ּכָּ ְ ש  ַהּמִ ְלֵעיל[:  ַמט  ְ ַסח    -ְלֵעיל  -]ִנש  ְלפֶׁ ְך  ּיָּ ַ ש  זֶׁה  ל  ן'    -ּכָּ ּכָּ ְ ש  ַהּמִ הּוַקם  ן  ִניסָּ ּבְ ד  חָּ אֶׁ 'ּבְ י  ּכִ
ַסח ְמ  ם ּפֶׁ ּקֹדֶׁ ֶׁ ִרים ש  ְוֵכן ַהְסדָּ ַסח,  ם ּפֶׁ ּקֹדֶׁ ֶׁ ִמים ֵאּלּו ש  יָּ ל  כָּ יִאים ּבְ ש ִ ת ַהּנְ ִרים ִמזֶּׁה  )רש"י ויקרא ט, א( ְוקֹוִרין ֲחֻנּכַ  -ַדּבְ

ּקֹוִרין קֹ ֶׁ ת ַצו ש  ַ ש  רָּ ה ַעד ּפָּ רּומָּ ת ּתְ ַ ש  רָּ ֵהם ִמן ּפָּ ֶׁ ַסח ש  י ּפֶׁ ַסח; ּכִ ם ּפֶׁ ד  -דֶׁ סֶׁ ל  -חֶׁ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ֶׁ ַרְך, ש  יו ִיְתּבָּ דָּ ִחיַנת ִנְפְלאֹות ֲחסָּ ּבְ
ֻקּדֹות ַהּנְ ַעל  ַעל-ַרק  ֶׁ ש  ֵאל,  רָּ ש ְ ִמּיִ ד  חָּ ל אֶׁ ּכָּ ל  ֶׁ ש  ַעל-ְיֵדי -טֹובֹות  יֹוִציֵאנּו  ְוֵכן  ְצַרִים,  ִמּמִ לּות -ְיֵדי -זֶׁה הֹוִציֵאנּו  ִמּגָּ זֶׁה 
וְ  ַהזֶּׁה,  רְֹך  אָּ ַעלהָּ לּותֹו  ִמּגָּ ד  חָּ ְואֶׁ ד  חָּ ל אֶׁ ּכָּ ת  אֶׁ ִטּיּות מֹוִציא  ְפרָּ ּבִ ְוַעל-ֵכן  ַהזֶּׁה.  א  ְפלָּ ַהּנִ ד  סֶׁ ַהחֶׁ ִנְבנֶׁה -ְיֵדי  זֶׁה  ל  ּכָּ ְיֵדי 

ה ַעל נָּ ָּ ל ש  כָּ ן ּבְ ּכָּ ְ ש  ת. ְוַעל-ַהּמִ ִדיֵקי ֱאמֶׁ ן ַעל-ְיֵדי ַהּצַ דֹול ְוכוּ -ְיֵדי -ּכֵ ד ּגָּ סֶׁ הּוא חֶׁ ֶׁ ַסח ש  ִסין ְלפֶׁ ה  זֶׁה ִנְכנָּ ִגילָּ ם: "אָּ ', ִויֻקּיַ
" )תהלים לא, ח( ְוכּו':   ךָּ ַחְסּדְ ה ּבְ ְמחָּ ש ְ ה, מכתב )רנה( רע"ט(. )ְואֶׁ ִלים ִלְתרּופָּ  עָּ

ה"   רָּ ַבי ֵמִעְנַין "ֲאַזּמְ ִמְכּתָּ ּבְ י  ְרּתִ ִהְזּכַ ֶׁ ּ ם הוֹ )ליקו"מ ח"א, סי' רפ"ב(  ...ַאְך ֲאִני ְמַחּיֶׁה ַעְצִמי ִעם ַמה ש  ם ֱהִייתֶׁ ְלִכים ְוִאם ַאּתֶׁ
י:  ּנִ ִרים יֹוֵתר ִמּמֶׁ ֵ ש  ם ּכְ ר ֱהִייתֶׁ בָּ מֹוִני ּכְ זֶׁה ּכָּ  שם מכתב )רצ"א( שט"ו(. -)ּבָּ

ר , ֵזכֶׁ דֹוש  נּו ַהּקָּ ה אֹוֵמר ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ יָּ ְך הָּ יק-ְוכָּ סּור לֹו ִלּפֹל  -ַצּדִ ל, אָּ פָּ ָּ הּוא ְמֹאד ש  ֶׁ ה, ש  ם רֹואֶׁ דָּ אָּ ֶׁ ש  ה: ּכְ כָּ ִלְברָּ
ַדְעּתֹו(  ל זֹאת  )ּבְ כָּ יִתי ּבְ ש ִ ה? ַהִאם לֹא עָּ יִתי ֵאיזֶׁה ִמְצוָּ ש ִ ב ַעְצמֹו: ַהִאם לֹא עָּ ֵ ב ְלַהֲחיֹות ַעְצמֹו ִויַיש ּ ַעם  , ַרק הּוא ַחּיָּ ּפַ

יֹום  ּבְ ם  צָּ ֲאִני  טֹוב?  ר  בָּ ּדָּ ה-ֵאיזֶׁהּו  עָּ ְ ִתש  ּבְ ְוַגם  ִרים  ּפֻ ֶׁ -ַהּכִ ש  ַאף  ֲעִנּיֹות,  ַהּתַ ע  ַאְרּבַ ל  כָּ ּבְ ְוֵכן  ב,  אָּ ְמֹאד.  ּבְ ִלי  ּכֹוֵאב  י  ּבִ ּלִ
א נָּ ַרֲחמָּ ְלקּוִלים  ַהּקִ ל  כָּ ּבְ ַוֲאִפּלּו  ה,  ְקוֶׁ ַלּמִ ִמים  ִלְפעָּ ם  ּגַ הֹוֵלְך  ַאף-ַוֲאִני  י -ַעל-ִלְצַלן  ה -ּפִ ְורֹוצֶׁ ְמֹאד  ֹנִכי  אָּ ַע  ִמְתַיּגֵ ֵכן 

הּוא, ַעל ֶׁ ת ַעְצִמי ְוכּו', ְוֵאיְך ש  יל אֶׁ ל-ְמֹאד ְלַהּצִ הֵ -ּכָּ ֶׁ ִנים ֵאיזֹו ש  יִתי  ּפָּ ש ִ ִמים עָּ עָּ ה ּפְ ּמָּ ּכַ ֶׁ י, ִמזֶּׁה ש  ן ְנֻקּדֹות טֹובֹות ֵיש  ּבִ
ענְ  ן ְוכּו'. "ַאז ַא מֶׁ ּום ֹאפֶׁ ש  ֵאש  ּבְ ת ַעְצמֹו ְולֹא ְלִהְתיָּ ִבים ְלַהֲחיֹות אֶׁ זֶׁה ַחּיָּ ַרְך. ּובָּ ר ִאיז ְרצֹון ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָּ ְטש  זֶׁעהט ַאז עֶׁ

אּפ   ר ִניט ַארָּ אר עֶׁ ל, טָּ פָּ ָּ ר ש  עס  זֶׁעהֶׁ ּפֶׁ אּב ִאיְך ִניט עֶׁ ב ַזיין: ִוויא הָּ ֵ ר מּוז ִזיְך ְמַחּיֶׁה ַזיין אּון זָּאל ִזיְך ְמַיש ּ אר עֶׁ ַפאְלן, נָּ
עָּ  ְ ש  ּפּור, אּון ּתִ אן: ִאיְך ַפאְסט יֹום ּכִ יטָּ עס ּגּוְט'ס ּגִ ּפֶׁ אהל עֶׁ אְרט ִניט ַאמָּ אּב ִאיְך פָּ אן, ִוויא הָּ ה ִגיטָּ ב אֹויְך,  ַא ִמְצוָּ אָּ ה ּבְ

ה ַאַריין, אּון אֲ אּון ּכָּ  אל ִאין ִמְקוֶׁ יי ַאמָּ ר ֵוויא, אּון ּגֵ אס ַהאְרץ טּוט ִמיר זֶׁעהֶׁ ע ּדָּ ֶׁ ְטש  ֲעֵניִתים אֹויְך, חָּ ִפּלּו ל ַהדל"ת ּתַ
יל ַזיין ְוכּו'. אּון  ר ַמּצִ ר אּון ִוויל ִמיְך זֶׁעהֶׁ ע ִאיְך ִמיְך זֶׁעהֶׁ ֶׁ א ִלְצַלן, מּוְטש  נָּ ְלקּוִלים, ַרֲחמָּ ל ַהּקִ ע ִאיז, ַעל  ִאין ּכָּ -ִווי סֶׁ

ל אן ְרצֹון ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָּ -ּכָּ יטָּ ִמים ּגִ עָּ ה ּפְ ּמָּ אּב ּכַ ואס ִאיְך הָּ אּב ִאיְך ִאין ִמיר, וָּ עס ְנֻקּדֹות טֹובֹות הָּ ּפֶׁ ִנים עֶׁ ער ּפָּ ַרְך, אּון ּדֶׁ
ן" וְ  ּום ֹאפֶׁ ש  ֵאש  ַזיין ּבְ ט ְמיָּ ְ ה ַזיין אּון ִזיְך ִניש  ען ִזיְך ְמַחּיֶׁ לֹום, ַאף-כּו'. ְוִאם, ַחסִמיט מּוז מֶׁ ָּ י -ַעל-ְוש  ַעל-ּפִ ר  -ֵכן ַהּבַ בָּ ּדָּ

ַאַחר ְצִריִכין  ר,  ּבֵ ה.  -ִמְתּגַ ַהְרּבֵ ַרְך  ִיְתּבָּ ם  ֵ ַהש ּ עֹוֵזר  ְך  ּכָּ ּוְבתֹוְך  ַעם,  ּפַ ל  ּוְבכָּ יֹום  וָּ יֹום  ל  כָּ ּבְ ְוֵכן  זֶׁה  ּבָּ ְוֵליֵלְך  ַלֲחזֹר  ְך  ּכָּ
ּוַח ְולֹומַ  ש  ר ְולָּ ט ְלִהְתַגּבֵ םּוִבְפרָּ ֵ ל זֶׁה ִלְפֵני ַהש ּ ךָּ  -ר ּכָּ ִהּנְ ֶׁ ִפי ש  ֲאִני, ּכְ ֶׁ ֲאִני, ֵאיְך ש  ֶׁ ם, ֵאיְך ש  ל עֹולָּ ֶׁ ַרְך ְולֹוַמר: ִרּבֹונֹו ש  ִיְתּבָּ

וַ  ֵאל...  רָּ ִיש ְ ַרע  ִמזֶּׁ אַתִני  ּוְברָּ ם  עֹולָּ ד  סֶׁ חֶׁ י  ִעּמִ יתָּ  ש ִ עָּ ה  ַאּתָּ זֹאת  ל  כָּ ּבְ ֵאִבי...  ּכְ ת  אֶׁ יֹוֵדַע  ַוֲאִני  מָּ יֹוֵדַע  אֹוִתי ֲהלֹא  ּלּו 
ף לֶׁ אָּ י  ַמְדּתִ לָּ ר  דֶׁ ּוַבחֶׁ ִמיִני,  ְ ּ ַהש  ַלּיֹום  ִמי  ּדָּ ת  אֶׁ ְפכּו  ָּ י  -ְוש  ַבְלּתִ סָּ ּוַמּכֹות  ִיּסּוִרים  ה  ּמָּ ּכַ ְוכּו',  א  רָּ ּוְגמָּ ש   ְוֻחּמָּ ְוִסּדּור  ית  ּבֵ

ם, ל עֹולָּ ֶׁ ִמים. "ִרּבֹונֹו ש  עָּ ה ּפְ ּמָּ י ּכַ ַגְעּתִ ִמי יָּ ַעּצְ ִדים, ְוַגם ּבְ ַלּמְ ין, ַאזֹוי ִווי דּו ֵווייְסט   ֵמַהּמְ ין, ִווי ַאזֹוי ִאיְך ּבִ ִווי ַאזֹוי ִאיְך ּבִ
אְפן ִמזֶּׁ  ַ אש  אְסט ִמיְך ּבַ אן אּון הָּ יטָּ ם ּגִ ד עֹולָּ סֶׁ אְרט ִמיט ִמיר חֶׁ אְסט ִזיְך פָּ אג, ּדּו הָּ ֵאל אּון ִאיְך ֵווייס ַמיין ֵווייטָּ רָּ ַרע ִיש ְ

אט   הָּ ע  מֶׁ אּון  ְוכּו',  י  ּנִ ש ַ עָּ ִאיְך ְולֹא  אּב  הָּ ר  דֶׁ חֶׁ ִאין  אּון  אג,  טָּ ַאְכט  צּו  אְסן  ַפאְרגָּ לּוט  ּבְ אּון  ִניְטן  ְ יש  ּגִ אְרט  פָּ ִמיְך 
ף לֶׁ אָּ עְרְנט  ילֶׁ ִדיא  -ּגִ פּון  יִליְטן  ּגִ ִאיְך  אּב  הָּ ִמיץ  ְ ש  אּון  ִיּסּוִרים  ִוויִפיל  ְוכּו',  א  רָּ מָּ ּגְ אּון  ש   ֻחּמָּ אּון  ִסּדּור  אּון  ית  ּבֵ

ַאלֵ  אּון  ִמים":  ְמַלְמִדים,  עָּ ּפְ ה  ּמָּ ּכַ עט  ֶׁ מּוְטש  ּגִ אֹויְך  ִמיְך  ִאיְך  אּב  מובא    -)יין הָּ ההמשך;  תס"ו, ראה שם  )תל"ג(  מכתב  על"ת 

 בשיש"ק ח"א, סעיף קנ"ו(. 

ֵעין  ּבְ י  ַמְדּתִ ּלָּ ֶׁ ֵעיַני, ש  ֹוג, ֵהִאיר ה'  ּפֹה ְקרּוִמיְנְטש  לּו  ים ַהּלָּ ִעּתִ ּבָּ ה  ה  -ְוִהּנֵ ת ֲעבֹודָּ כֶׁ ַמּסֶׁ ּבְ ק א.  ַיֲעקֹב  רֶׁ ּפֶׁ ה  אי   -זָּרָּ ּוְבַוּדַ
ל ּכָּ י ֵלב  ְמּתִ י לֹא ש ַ ַמְדּתִ ּלָּ ֶׁ אֹותֹו ַהּיֹום ש  ִמים; ְוַגם ּבְ עָּ ה ּפְ ּמָּ ּכַ א זֹאת  י ֵמיְמרָּ ַמְדּתִ ר לָּ בָּ ִזים ַלֲעבֹוַדת -ּכְ ְרמָּ ִבין הָּ ְך ְלהָּ ּכָּ

ם ֵ ְוַאַחר-ַהש ּ ַרְך;  ְמַחּיֶׁה  -ִיְתּבָּ ְוהּוא  י,  ִלּבִ ֵעיֵני  ִנְפְקחּו  ְך  ְזַרתּכָּ עֶׁ ּבְ ֹות  ש  ְנפָּ ה  ּמָּ ּכַ זֶׁה  ּבָּ ֱחֵייִתי  הֶׁ ר  בָּ ּכְ ְוַגם  ְמֹאד.  -אֹוִתי 
ם ֵ ם-ַהש ּ ְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּ אָּ ֶׁ ַרְך, ְוהּוא ַמה ש ּ ִעי -ִיְתּבָּ סּוק )איוב ל, כד(: "ַאְך לֹא ּבְ ם )בע"ז דף ד.( ַעל ּפָּ ָּ ה ש  כָּ ִלְברָּ

ּוַע"   ם ש  הֶׁ ִפידֹו לָּ ד, ִאם ּבְ ַלח יָּ ְ ִרין    -ִיש  ַנּקְ ּמְ ֶׁ ְרְנגֹוִלין ש  ל ּתַ ֶׁ ִפיד ש  א ְמַעט ּכְ ּלָּ ַני אֶׁ ה ְלפָּ ין ִמְצוָּ ֵאל עֹוש ִ רָּ ֲאִפּלּו ֵאין ִיש ְ ֶׁ 'ש 
ה   ּפָּ ְ ַאש  וּ   -ּבָּ ר  ּוְמֹבאָּ ש   ְמֹפרָּ ֵאיְך  ְלקֹוִלי,  ֹוְמִעים  ַהש ּ ל  ְוכָּ ֵבן,  ְוהָּ ִני  ּבְ ְרֵאה  ְוכּו',  דֹול'  ּגָּ ּבֹון  ְ ש  ְלחֶׁ ְרפֹו  ְמצָּ ז ְמֻר ֲאִני  ּמָּ

ה )בליק אָּ ה ַהּנֹורָּ י ַהּתֹורָּ קּות ַעל ּפִ ִעְנַין ַהִהְתַחזְּ ה ּבְ ר ַהְרּבֵ נּו עֹוְסִקין ְלַדּבֵ אָּ ֶׁ ל ַמה ש ּ ר זֶׁה ּכָּ ַמֲאמָּ ו"מ ח"א, סי' רפ"ב(  ּבְ
ֵאל ע רָּ ֲאִפּלּו ֵאין ִיש ְ ֶׁ יֹוֵתר, ש  ֵאר ּבְ עֹוִדי" ְוכּו'. ְוֵכן ְמבָּ ה ֵלאלַֹקי ּבְ רָּ סּוק: "ֲאַזּמְ ר  ַעל ּפָּ ְרְנגֹול ַהְמַנּקֵ ּתַ א ּכְ ּלָּ ין ִמְצוֹות אֶׁ ֹוש ִ

ה ה  ַעּתָּ נּו  ּלָּ ֶׁ ש  ַהּטֹוב  י  ּכִ ְמֹאד,  זֶׁה  ּבָּ ִמי  ַעּצְ ת  אֶׁ ְמַחיֶׁה  ַוֲאִני  דֹול,  ּגָּ ּבֹון  ְ ש  ְלחֶׁ ְמַצְרפֹו  הּוא  ה,  ּפָּ ְ ַאש  ְרְנגֹול ּבָּ ּתַ ּכְ ש   ַמּמָּ ּוא 
ה הוּ  ּפָּ ְ ּתֹוְך ַהַאש  ּמִ ֶׁ ה, ש  ּפָּ ְ ַאש  ר ּבָּ ַנּקֵ ל  ַהּמְ ש  ּכָּ ים ְוַכּיֹוֵצא, ְוֵכן חֹוֵזר ּוְמַחּפֵ עֹוִרים אֹו ִחּטִ ל ש ְ ֶׁ ְרִעין ש  א מֹוִציא ֵאיזֶׁה ֲחִצי ּגַ

 ֵ ְוַהש ּ ַעְצמֹו.  ְמַחּיֶׁה  זֶׁה  ּובָּ ה,  ּפָּ ְ ַאש  ּבָּ ל  ַהּמּוטָּ ם  חֶׁ לֶׁ רּור  ִמּפֵ ק  ֵחלֶׁ ֵאיזֶׁה  ַעם  ּפַ ל  כָּ ּבְ ּמֹוֵצא  ֶׁ ש  ַעד  יו  -םַהּיֹום,  ַרֲחמָּ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָּ
ַעלהָּ  ֶׁ ש  ְקרֹובֹו",  "ַעם  ֵאל  רָּ ש ְ ִמּיִ ש   ְמַבּקֵ ל-ֲעצּוִמים  ר-ּכָּ ְזּכַ ּנִ ּכַ דֹול  ּגָּ ּבֹון  ְ ש  ְלחֶׁ ן  ְרפָּ ְמצָּ הּוא  י  ּכִ זֶׁה.  ּבָּ ן  ַעְצמָּ ְיַחּיּו  ִנים  -ּפָּ
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גּוף ּבְ ד  חָּ ל אֶׁ ּכָּ עֹוְבִרים ַעל  ְוכּו' הָּ אֹות  ְתקָּ ְוַהַהְרּפַ ּסּוִרים  ַהּיִ יחּו ַעל  ּגִ ְ ַיש  ְוַאל  דֹוִלים,   ְלֵעיל.  ּגְ ַרֲחִמים  ּבְ ם  ּלָּ ּכֻ י  ּכִ  . ש  פֶׁ נֶׁ וָּ
 ֶׁ ש  ִפיד  ּכְ ְמַעט  ְמַעט  ם  ֵמהֶׁ ּפֹוֵרַע  ֲאִני  ֵאל  רָּ ִיש ְ ל  'ֲאבָּ ם:  ִמּקֹדֶׁ ם  ָּ ש  ְמרּו  אָּ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ ְצִחית,  ַהּנִ ה  ְלטֹובָּ ד  סֶׁ ְרְנגֹוִלין ּוְבחֶׁ ּתַ ל 

עֹוש ִ  ֵאין  ֲאִפּלּו  ַאֵחר:  ר  בָּ ּדָּ ה;  ּפָּ ְ ַאש  ּבָּ ִרין  ַנּקְ ּמְ ֶׁ רש  ְזּכַ ּנִ ּכַ ְוכּו'  ה  ִמְצוָּ ֲאִני  -ין  ַני  ְלפָּ ִעין  ּוְ ַ ש  ּמְ ֶׁ ש  ַכר  ש ְ ּבִ ַאֵחר:  ר  בָּ ּדָּ ְלֵעיל; 
הֵ  זֶׁה  ל  ּכָּ ם  ָּ ש  ן  ַעּיֵ ְוכּו',   ' ם"  ְפּדֵ אֶׁ ֹנִכי  "ְואָּ יג(:  ז,  )הושע  ְכִתיב  ּדִ ַמאי  א  בָּ רָּ ַמר  אָּ ּדְ ְוַהְינּו  ם,  אֹותָּ יַע  ִ יט  אֹוש  ְוַתּבִ יֵטב, 

נִ  ִבין  ְותָּ ה  מַ ְוִתְראֶׁ מַֹע  ְ ִלש  ִכינּו  זָּּ ֶׁ ש  ֵלינּו  עָּ ְברּו  ּגָּ ר  ֶׁ ֲאש  ם  ֵ ַהש  ַחְסֵדי  לּוֵלא  ַאְך  ֵקץ.  ֵאין  ַעד  א  ִנְפלָּ קּות  ְוִהְתַחזְּ אֹות  ה  ְפלָּ
ִזְכרֹונוֹ  ה  'ְכמָּ 'ַחל נ'ֹוֵבַע ְמ'קֹור חָּ ַמְענּו ֵמַהּנַ ָּ ּ ש  ֶׁ ל-ש ּ ּכָּ ִיינּו ְמִביִנים  אי לֹא הָּ ַוּדַ ּבְ זֶׁה,  ן  ִעְניָּ ּבְ ה  כָּ ֵמינוּ   ִלְברָּ ְבֵרי ֲחכָּ ִמּדִ -זֶׁה 

ם ךְ -ִזְכרֹונָּ ֶׁ י חֹש  ה ֲעֻמּקֹות ִמּנִ י הּוא "ּגֹולֶׁ ה, ּכִ ֵאּלֶׁ ים ּכָּ ּכִ ַ ַמֲחש  ר ֵהִאיר ֵעיֵנינּו ּבְ ֶׁ ה ַאֲחֵרי ֲאש  ה, ַאְך ַעּתָּ כָּ -ְיֵדי -", ַעלִלְברָּ
ֵמינוּ  ֲחכָּ ִדְבֵרי  ּבְ ִלְמֹצא  זֹוִכים  נּו  אָּ ם  ּגַ דֹול  ַהּגָּ ַחְסּדֹו  ּבְ םִזְכר-זֶׁה  ים -ֹונָּ ּיִ ֲאִמּתִ הָּ יו  רָּ ִלְדבָּ ם  ָּ ְדש  קָּ רּוַח  ּבְ נּו  ּוְ ּכִ ֶׁ ש  ה  כָּ ִלְברָּ

  " יךָּ בֹותֶׁ ְ ְמקּו ַמְחש  יךָּ ה' ְמאד עָּ ְדלּו ַמֲעש ֶׁ ּגָּ ד. "ַמה  חָּ ת הּוא אֶׁ י ֱאמֶׁ ּכִ ים ְמֹאד.  ֲעֻמּקִ ּדֹורֹות    -ְוהָּ ּבַ ַהזֶּׁה  ּיֹום  ּכַ ְלַחּיֹוֵתנּו 
לּו ְוכּו'.    ַהּלָּ

ִבינוּ  ם ּתָּ ֵמינוּ   ְוַאּתֶׁ ְבֵרי ֲחכָּ ל ּדִ י ּכָּ ַני ְוַאַחי ְוֵרַעי, ּכִ ם-ּבָּ ִרים-ִזְכרֹונָּ ְזּכָּ ה ַהּנִ כָּ זֶׁה ֵהיֵטב;  -ִלְברָּ ִרים זֶׁה ּבָּ ּוִרים ּוְמֻחּבָּ ְלֵעיל ְקש 
עֹוְבִרים ַעל   אֹות הָּ ְתקָּ ּסּוִרים ְוַהַהְרּפַ נּו ַרֲעיֹוֵנינּו ַהּיִ נּו ְלַבל ְיַבֲהלּו אֹותָּ י ִהְזִהירּו אֹותָּ ה ְוכּו'. ּכִ סָּ ְרנָּ ְסרֹון ַהּפַ ד, ְוחֶׁ חָּ ל אֶׁ ּכָּ

ְדבָּ  ּבִ ר  ְמֹבאָּ ּכַ ְוכּו'  ִלי"  ִהְרַחְבּתָּ  ר  ּצָּ "ּבַ י  ּכִ ם.  ֲעֵליהֶׁ ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ֶׁ ש  ְלִמי  ד  סֶׁ חֶׁ ּבְ ֵהם  ּסּוִרים  ַהּיִ ל  ּכָּ י  ִזְכרֹונוֹ ּכִ יו  ה -רָּ כָּ ִלְברָּ
כְּ  ַרק  ֵהם  ּסּוִרים  ַהּיִ ל  ּכָּ י  ּכִ קצ"ה(,  סימן  ח"א,  י  )בליקו"מ  ּכִ ַצח,  נֶׁ לָּ ה  דֹולָּ ּגְ ה  ְלטֹובָּ ְוַהּכל  ה,  ּפָּ ְ ַאש  ּבָּ ר  ַהְמַנּקֵ ַתְרְנגֹול 
ם עֹולָּ ֵאל לָּ רָּ ְזּכּו ִיש ְ ּיִ ֶׁ ֵדי ש  ֵאל ְמַעט ְמַעט, ּכְ רָּ ש ְ ע ִמּיִ ם ַאַחר-ִנְפרָּ ָּ ר ש  ְמֹבאָּ א ּכַ ת הּוא  -ַהּבָּ ֱאמֶׁ ה לֹוַמר: הָּ ְרצֶׁ ְך. ְוִאם ּתִ ּכָּ

ה   ּמֶׁ ל ּבַ ְך, ֲאבָּ אי ּכָּ ַוּדַ םּבְ עֹולָּ ה לָּ ְזּכֶׁ י ּוִמעּוט ִמְצוֹוַתי ְותֹורֹוַתי?! ַעל זֶׁה -אֶׁ י ִמאּוס ַמֲעש ַ ִ ַנְפש  ֲאִני יֹוֵדַע ּבְ ֶׁ א ֵמַאַחר ש  ַהּבָּ
ַנּקְ  ּמְ ֶׁ ְרְנגֹוִלין ש  ל ּתַ ֶׁ ִפיד ש  א ּכְ ּלָּ ַני אֶׁ ה ְלפָּ ין ִמְצוָּ ֵאל עֹוש ִ רָּ ר ַאֵחר, ֲאִפּלּו ֵאין ִיש ְ בָּ ד: 'ּדָּ ְמרּו ִמּיָּ אַ אָּ ְרפֹו  ִרין ּבָּ ה, ֲאִני ְמצָּ ּפָּ ְ ש 

דֹול'; ְוִאם ּתֹאַמר: ַאף ּבֹון ּגָּ ְ ש  י -ַעל-ְלחֶׁ ּסּוִרים ְוכּו', ַאף-ּפִ ם ֵאּלּו ַהּיִ דֹול ְלִפי ִרּבּוי ֲעוֹונֹוַתי,  -ַעל-ֵכן ּגַ ד ּגָּ סֶׁ חֶׁ ֵהם ּבְ ֶׁ י ש  ּפִ
ְוכּו'   נּו"  לָּ ה  ש ָּ ֵאינּו עָּ ַכֲחטָּ י -ַעל-ַאף  –ְו"לֹא  לִ -ּפִ ּכַֹח  ִלי  ֵאין  ַדל  ֵכן  וָּ ש   ּלָּ חָּ ּכִֹחי  י  ּכִ ם,  ד:   -ְסּבֹל אֹותָּ ִמּיָּ ְמרּו  זֶׁה אָּ ַעל 

ה דֹולָּ ה ּגְ אֹוֵמר ֲהלֹא ֵיש  ְלךָּ ֵעצָּ ם', ַהְינּו: ּכְ יַע אֹותָּ ִ ַני ֲאִני אֹוש  ִעין ְלפָּ ּוְ ַ ש  ּמְ ֶׁ ַכר ש  ש ְ ר ַאֵחר, ּבִ בָּ א ִלְזֹעק    'ּדָּ נֹוס ִנְפלָּ ּוֵבית מָּ
ַרךְ  ִיְתּבָּ יו  נָּ ְלפָּ ַע  ּוֵ ַ רּוְלש  ְזּכַ ּנִ ּכַ יֲעךָּ  ִ יֹוש  אי  ּוְבַוּדַ ּוְזַמן -,  ה.  דֶׁ ָּ ַהש ּ ֵני  ּפְ ַעל  ר  ָּ ְפש  אֶׁ ִאי  ַאְך  ר,  ְלַדּבֵ ה  ַהְרּבֵ זֶׁה  ּבָּ ְוֵיש   ְלֵעיל. 

ַעל ש   ְלִהְתַחּדֵ ת  ֱאמֶׁ ּבֶׁ ְלַהֲחֵפִצים  ֵעת  ּכָּ זֶׁה  ּבָּ ְוַדי  בֹוא.  לָּ ֵמש   ְ ְמַמש  ה  ְנחָּ ַהּמִ ת  ִפּלַ ֵליֵלךְ -ְיֵדי -ּתְ ְלַהְתִחיל  ֵרינּו זֶׁה  ְדבָּ ּבִ  
קּות נִ  ִבין ִמזֶּׁה ִהְתַחזְּ כֹול ְלהָּ ְרּכֹו יָּ ד ְלִפי עֶׁ חָּ ל אֶׁ . ְוכָּ ש  ש  ַמּמָּ דָּ ם ֵמחָּ הֶׁ זֶׁה, ְלַהְתִחיל ּבָּ ְרנּו ּבָּ ּבַ ּדִ ֶׁ א ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ש  ְפלָּ

י הוּ  ּכִ נּו.  י ה' ִאּתָּ ּכִ ֱאַמץ,  וֶׁ ֲחַזק  קּות. ַרק  ר הּוא ִהְתַחזְּ ִעּקָּ י  ּכִ ְכִלית,  ְמנּו  ּתַ י לא תָּ ּכִ ְוַחְסֵדי ה'  ֵלא ַרֲחִמים.  ַרְך מָּ ִיְתּבָּ א 
ם ֵ סַ -ְוכּו'. ְוַהש ּ ה ְלפֶׁ נָּ ְהיֶׁה ּפּוִרים ֲהכָּ ּיִ ֶׁ ה ש  ה. ְוִנְזּכֶׁ ֵלינּו ְלטֹובָּ א עָּ ְמַחת ּפּוִרים ַהּבָּ ש ִ מַֹח ּבְ נּו ִלש ְ ַרְך ְיַזּכֵ ח ְוכּו' )ליקו"מ ִיְתּבָּ

ז בִּ  זֶׁה ְמֻרּמָּ ל  ְוכָּ ִריםח"ב סי' ע"ד(.  ְזּכָּ ַהּנִ ֵרינּו  ְרְנגֹול -ְדבָּ ּתַ ְך ֵמִעְנַין  ּכָּ ְוַאַחר  ה ִמיִציַאת ִמְצַרִים,  ִחּלָּ ְרנּו ִמּתְ ּבַ ּדִ ֶׁ ְלֵעיל ש 
ה   ּפָּ ְ ַאש  ר ּבָּ עֹומֵ   -ַהְמַנּקֵ ֶׁ ֵלק, ש  ן ַוֲעמָּ מָּ ת הָּ לֶׁ הּוא ַמּפֶׁ ֶׁ ל ִעְנַין ּפּוִרים, ש  ַרְך, ְוהּוא ּכָּ ִיְתּבָּ יו  ֵעינָּ ר ּבְ קָּ יָּ ם זֶׁה  ּגַ ֶׁ ל ּדֹור ש  כָּ ד ּבְ

ילֹו, ַחס ד ְלַהּפִ חָּ ד ְואֶׁ חָּ ל אֶׁ ל יֹום, ַעל ּכָּ ל ֵעת ּוְבכָּ כָּ דֹור, ּבְ תּוב )דברים כה, -וָּ ּכָּ ֶׁ מֹו ש  ְעּתֹו ְמֹאד, ּכְ לֹום, ּוְלַהֲחִליש  ּדַ ָּ ְוש 
 ֵ ְוַהש ּ ְוכּו'.   " יךָּ ַאֲחרֶׁ ִלים  ָּ ֱחש  ַהּנֶׁ ל  ּכָּ ךָּ  ּבְ ב  ַוְיַזּנֵ ְך,  רֶׁ ּדֶׁ ּבַ ְרךָּ  קָּ ר  ֶׁ "ֲאש  ַעל-םחי(:  ִעּמֹו  לֹוֵחם  ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  יו  -ִיְתּבָּ יקָּ ַצּדִ ְיֵדי 

הֵ  ֶׁ ַהזֶּׁה, ש  ִני  עָּ ּדֹור הֶׁ נּו רֹוִאים ּבַ ר אָּ ֶׁ ֲאש  ּכַ ה,  ְך ַהּכל ְלטֹובָּ ּוְמַהּפֵ ְזַמן,  ל  ל ּדֹור ּוְבכָּ כָּ ים, ּבְ ּיִ ֲאִמּתִ י הָּ ֵ ִחּדּוש  -ִאיר ֵעיֵנינּו ּבְ
נּו ְיכ ם אָּ ּגַ ֶׁ ֵאּלּו, ַעד ש  ן" )שבת פח:( ּתֹורֹות ּכָּ ּבָּ עּור, "ַוֲעַדִין ֲחִביבּוֵתּה ּגַ ִ ִלי ש  ַרְך ּבְ ם ַחְסּדֹו ִיְתּבָּ ִבין ֹעצֶׁ ֹוִלין ִלְמֹצא ּוְלהָּ

ם-ְוכּו' ְוכּו'. ְוִאי  ֵ ה. ַהש ּ ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר ַעּתָּ ָּ ְפש  ר יוֹ -אֶׁ ּוְנַדּבֵ ה,  ְמחָּ ש ִ ִנים ּבְ ל ּפָּ ִנים אֶׁ נּו ִלְראֹות ּפָּ ְיַזּכֵ ַרְך  ְבֵרי  ִיְתּבָּ ֵתר "ּדִ
תֹו":   ּועָּ יש  ה ּבִ ְמחָּ ְוִנש ְ ה  ִגילָּ נּו, "נָּ ח ִלּבֵ ּמַ ֵעיֵנינּו ִויש ַ ִאיר  יָּ ר  ֶׁ ת ֲאש  ת". אֶׁ ֱאמֶׁ לֹום וֶׁ ָּ על"ת מכתב )רעט( שג; וכ"ה בליקו"ה    -)ש 

 חו"מ ח"ב הל' פריקה וטעינה ד, יג, עיי"ש; וע"ע ביור"ד ח"ב הל' כלאי בהמה ד, ח(. 

ה,   כָּ זָּּ ֶׁ יו, ש  רָּ ְ לַאש  ּבּוִרים ַהּטֹוִבים ּכָּ ֵדק ֵהיֵטב ַהּדִ בֹו הָּ ְלבָּ רּו ּבִ ְ ְתַקש ּ ּיִ ֶׁ ל-ש  ְך ּכָּ ל-ּכָּ ם ּכָּ הֶׁ ךָּ ּבָּ ֶׁ ת ַנְפש  ַחּיֶׁה אֶׁ ן ּתְ ּכֵ ְך,  ְיֵמי -ּכָּ
ר נּו, מֹוַהְרַנ"ּתְ ֵזכֶׁ ְוַרּבֵ דֹוש  מֹוֵרנּו  ל ַהּקָּ ֶׁ יו ש  י ִמּפִ ַמְעּתִ ָּ ר ש  ֶׁ ֲאש  ּכַ  , יךָּ יק-ַחּיֶׁ דֹוש  -ַצּדִ ה ְוכּו', אּון ִלבְ -ְוקָּ רָּ אר ֲאַזּמְ ה: "נָּ כָּ רָּ

עֹוִדי ְוכּו':   ה ֵלאלַֹקי ּבְ רָּ אר ֲאַזּמְ ִזְכרֹונוֹ   -)נָּ ין  ִ ן ִמּטּוְלְטש  ַנְחמָּ י  ִבים ֵמַרּבִ ה" ִמְכּתָּ ִלים ִלְתרּופָּ ה, מכתב ה'; מובא בשיש"ק ח"א,  -"עָּ כָּ ִלְברָּ

 .  סעיף קס"א(

ַעם ְזּכָּ -ּפַ ַהּנִ ֵמִאיר  ַרב  הָּ יו  ֵאלָּ א  ּבָּ ִזְכרֹונוֹ -רַאַחת  מֹוַהְרַנ"ּתְ  אֹותֹו  ַאל  ָּ ְוש  ִליק,  -ְלֵעיל,  עּפְ ִמטֶׁ ד  חָּ אֶׁ ִאיש   ַעל  ה  כָּ ִלְברָּ
ְלַאַחר יב לֹו ּכִ ִ יו, ְוֵהש  רּוְך ַאֲחרָּ ת ּכָּ ה ְקצָּ יָּ הָּ ֶׁ קֹוִלי ִאם  -ש  א ּבְ ַמע נָּ ְ יו: "ש  ַמר ֵאלָּ ה ְואָּ נָּ ר. עָּ י ְלַדּבֵ ֵאין ִמּמִ ֶׁ אֹוֵמר, ש  ד, ּכְ יָּ

ְלַהבִּ  ה  ְרצֶׁ ְלךָּ ּתִ ִעים  ַהּנֹודָּ ֵבי ִעיְרךָּ  ְ יֹוש  ל  כָּ ּבְ יט  ְוַתּבִ ה ַעְצְמךָּ  ַנּסֶׁ ּתְ י  ּכִ ם!  עֹולָּ ל הָּ ּכָּ ת  ַחּיֵב אֶׁ ּתְ זֹו  ּכָּ ַעִין  ּבְ , ְוַתְתִחיל ִמן יט 
ִית ְלַבִית, עַ  ֵלְך ִמּבַ בֹו. ְוֵכן ּתֵ ַחּיְ אי ּתְ ַוּדַ יט ּבֹו ֵהיֵטב, ּבְ ּבִ ּתַ ֶׁ ִעיר, ּוְכש  ְקֵצה הָּ ב ּבִ ֵ ר ַהּיֹוש  ֵ ש  ה ִאיש  ּכָּ ַאּתָּ ֶׁ בֹוא ְלֵביְתךָּ ש  ּתָּ ֶׁ ד ש 

ה מֹוַהְרַנ" נָּ ר"! עָּ ֵ ש  ם ֲאִני ֵאיִני ִאיש  ּכָּ יב לֹו: "ּגַ ִ ה(. ְוֵהש  ֵאלָּ ְ ֹון ש  ְלש  ִעיר"?! )ּבִ ל הָּ ער יּוד[ ִמּכָּ ְרִליכֶׁ ה  -ּתְ ִזְכרֹונוֹ ]עֶׁ כָּ ִלְברָּ
ה ֵאיְנךָּ ִא  ם ַאּתָּ ַמּה(: "ּגַ ֹון ּתֵ ְלש  ַמר לֹו: )ּבִ ר?! ִאםְואָּ ֵ ש  ה, ֲאַזי  -יש  ּכָּ פָּ יָּ ַעִין  יט ּבְ ּבִ ּתַ ֶׁ ש  ל ּכְ ר? ֲאבָּ ֵ ש  ִאיש  ַהּכָּ ן ִמי הּוא הָּ ּכֵ

ל ּוִמּכָּ ר טֹוב,  בָּ ּדָּ ֵאיזֶׁה  ּבֹו  א  ְמצָּ ּתִ רּוִעים,  ּגְ ּבַ ֶׁ רּוַע ש  ַהּגָּ ּבְ ֵהיֵטב  יט  ּבִ ּתַ ֶׁ ש  ּכְ ם  ל-ּגַ ּכָּ רּוַע  ּגָּ ֵאינֹו  ֶׁ ִמי ש  ּבְ ן  ּכֵ ֶׁ ל  -ש  כָּ ּבְ ְוֵכן  ְך,  ּכָּ
נֶׁת  אֶׁ  מּובֶׁ ַהזֹּאת  ה  יחָּ ִ ]ְוַהש ּ ם",  עֹולָּ הָּ ל  ּכָּ ת  אֶׁ ְלַזּכֹות  ְיכֹוִלים  זֶׁה  ְך  רֶׁ ּוְבדֶׁ טֹוב  א  ִנְמצָּ ךָּ  ּבְ ְוַגם  ד,  חָּ ְואֶׁ ד  ִקי  חָּ ַלּבָּ ֵהיֵטב 

ים[:  ִ דֹוש  יו ַהּקְ רָּ ְספָּ  ק'(; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף שפ"ט(. -כוכ"א אנשי מוהר"ן, )שו"ס ממוהרנ"ת סי"ח, עמ' צט-)ּבִ

רּוִעים, ּוְלַחפֵּ עוֹ  ּגְ ּבַ ֶׁ רּוַע ש  ת ַהּגָּ ת ַהּכֹל ְלַכף ְזכּות, ֲאִפּלּו אֶׁ דּון אֶׁ ְך ַהזֶּׁה לָּ רֶׁ ַעם ַאַחת ֵמַהּדֶׁ ר ּפַ ּבֵ ד ד ּדִ חָּ ל אֶׁ כָּ ש  ְוִלְמֹצא ּבְ
ְוַעל יבֹו בִּ -ְיֵדי -ֵאיזֶׁה ְמַעט טֹוב,  ִ כֹוִלין ַלֲהש  ּיְ ֶׁ ְזכּות, ַעד ש  ְלַכף  ת  ֱאמֶׁ ּבֶׁ ַמֲעִלין אֹותֹו  ה ַעלזֶׁה  ּובָּ ר -ְיֵדי -ְתש  ְמֹבאָּ ּכַ זֶׁה, 

ר נּו ֵזכֶׁ ִסְפֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ֲאִריכּות ּבְ ל זֶׁה ּבַ יק-ּכָּ ִבי, ֲהֵריִני -ַצּדִ ְצלֹו אָּ ב אֶׁ ַ ש  ר ִמזֶּׁה, יָּ ּבֵ ּדִ ֶׁ ֵעת ש  ה. ּובָּ כָּ ַרת-ִלְברָּ ּפָּ -ּכַ
ִעיִמים,   יו ַהּנְ רָּ בֹו ִלְדבָּ ּוַקת ְלבָּ ש  בֹו, ּוִמּתְ ּכָּ ְ יו מֹוַהְרַנ"ּתְ ִזְכרֹונוֹ ִמש  ַמר ֵאלָּ ה ְואָּ נָּ ה. עָּ ה ּוִמּלָּ ל ִמּלָּ ַלַחש  ּכָּ יו ּבְ ר ַאֲחרָּ ּבֵ -ּדִ

ח ַמֲאַמר   ּכַ ְ ש  י ַאל ּתִ ר! ּכִ בָּ י ַהּדָּ ִ יר ְלךָּ ְקש  ַקל?! ֲאִני ַאְסּבִ ּוט וָּ ש  ר ּפָּ בָּ זֶּׁה ּדָּ ֶׁ ב ש  ֵ ה חֹוש  ה: "ַאּתָּ כָּ נּו ִלְברָּ ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ
ר יק-ֵזכֶׁ ים ַעל-ַצּדִ ת ִנְתַעּלִ ֱאמֶׁ ּבֶׁ ֶׁ ה )בליקוטי מוהר"ן ח"א, סימן רפ"ב(, ש  כָּ ה, -ְיֵדי -ִלְברָּ ּובָּ ְתש  ּוב ּבִ ש  זֶׁה ְלַכף ְזכּות, ְולָּ
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ה":   ּובָּ ְתש  ם ּבִ עֹולָּ ל הָּ ת ּכָּ יב אֶׁ ִ ש  נּו ְלהָּ ְלּתֵ יכָּ ה ּבִ יָּ נּו ְלַקּיֵם זֹאת, הָּ ְלּתֵ יכָּ ה ּבִ יָּ ק"א(; מובא  -ק'שם שם )אות י"ט, עמ'  -)ְוִאם הָּ

 בשיש"ק שם, סעיף ש"צ; וע"ע להלן משיש"ק ח"ב סעיף תקכ"ז(. 

יק ) ְעּתִ ַמר ַהּמַ ַעם -אָּ ר ּפַ ֶׁ י ֲאש  ַמְעּתִ ָּ ה  -ר' משה יהושע בזשיליאנסקי, המכונה: "ר' אלטר טעפליקער"(: ש  ְיתָּ ַאַחת הָּ
ב, ַאַחר ְסלֶׁ רֶׁ ּבְ ה ּבִ ֵרפָּ ַלְך מֹוַהְרַנ"ּתְ ִזְכרֹונוֹ -ש ְ ְך הָּ ה,  לִ -ּכָּ אָּ ה, ְורָּ ֵרפָּ ְ יט ַעל ְמקֹום ַהש ּ ים ְלַהּבִ ִ ש  ה ִעם עֹוד ֵאיזֶׁה ֲאנָּ כָּ ְברָּ

ַעל ַהּבַ ֶׁ יתוֹ -ש  ּבֵ ה  ְבנֶׁ ּיִ ֶׁ ש  ֵעת  ּבְ עֹוד  לֹו  ֵרְך  ְצטָּ ּיִ ֶׁ ש  ְרזֶׁל  ּבַ ֵעץ אֹו  ֲחִתיַכת  ֵאיזֶׁה  ַאַחר  ש   ּוְמַחּפֵ ְמֹאד,  ה  ּבֹוכֶׁ ִית  ,   ַהּבַ ש  דָּ ֵמחָּ
עָּ  ד.  חָּ אֶׁ ד  חָּ אֶׁ ם  אֹותָּ ט  ַעלְוִלּקֵ ַהּבַ זֶּׁה  ֶׁ ש  ֵאיְך  ם  "ַהְרִאיתֶׁ יו:  ָּ ש  ַלֲאנָּ ַמר  ְואָּ ה  ִעם-נָּ יתֹו,  ּבֵ ַרף  ש ְ ּנִ ֶׁ ש  ִית  ל-ַהּבַ ֵאינֹו  -ּכָּ זֶׁה 

נִ  רּוחָּ ר ּבְ בָּ ן ַהּדָּ ן?! ּכֵ ְניָּ ֵעת ַהּבִ ְרכּו לֹו ּבְ ְצטָּ ּיִ ֶׁ ִרים ש  בָּ ל ַהּדְ ש  ּכָּ ֲחזֹר ּוְלַחּפֵ ת ַעְצמֹו ִמּלַ ֵאש  אֶׁ םְמיָּ ן!  -ּיּות ּגַ ַעל  -ּכֵ ַהּבַ ֶׁ -ַאף ש 
ַאף ְלַגְמֵרי,  אֹותֹו  ֹוֵרף  ש ּ ֶׁ ש  ְוִכְמַעט  ם  דָּ אָּ הָּ ַעל  ְמֹאד  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ר  בָּ י -ַעל-ּדָּ ִריְך  -ּפִ צָּ ַרק  ַעְצמֹו!  ת  אֶׁ ֵאש   ְליָּ לֹו  סּור  אָּ ֵכן 

ם, ְועַ  הֶׁ ל ּבָּ ַ ר ִנְכש  ֶׁ ִאים ֲאש  ש  ֵאיזֶׁה ְנֻקּדֹות טֹובֹות ִמּתֹוְך ִרּבּוי ַהֲחטָּ ט ּוְלַחּפֵ ם-ְיֵדי -לְלַלּקֵ ֵ ּוב ְלַהש ּ ש  ה לָּ ַרְך  -זֶׁה ִיְזּכֶׁ ִיְתּבָּ
ה" ְוכּו' " )"ִלּקּוֵטי  רָּ ה "ֲאַזּמְ ַהּתֹורָּ ר ּבְ ְמֹבאָּ ּכַ ת,  ֱאמֶׁ ן רפ"ב(:  -ּבֶׁ כוכ"א אנשי מוהר"ן, )שו"ס ממוהרנ"ת    -)מֹוֲהַר"ן" ח"א, ִסימָּ

 ק"ד(; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף ת"א(. -סכ"ט, בהערה ה', עמ' ק"ג

נּו אָּ  ה נֶׁעְמט ִזיְך ּדָּ ַרּבֵ ּובָּ ש  י" ! "וּואּו ַא ִהְרהּור ּתְ ּנִ ה הּוא ִנְלַקח ִמּמֶׁ ּובָּ ש  א ֵאיזֶׁה ִהְרהּור ּתְ ְמצָּ ּנִ ֶׁ ן ש  אס פּון ִמיר"  ַמר: "ֵהיכָּ
י  ֵ ְוַאְנש  ְוכּו'.  ִליקּוֵטי -!  ּבְ ר  ַהְמבֹואָּ י  ּפִ ַעל  ד  ְמיּוסָּ זֶּׁה  ֶׁ ש  ְמרּו:  אָּ לֹוֵמנּו  ְ רפ"ב,  -ש  ה  ּתֹורָּ ִליחַ מֹוֲהַר"ן  ְ ַהש ּ ִצּבּור  -ֵמִעְנַין 

ְוַעל ּבּור,  ֵמַהּצִ ד  חָּ אֶׁ ל  ִמּכָּ טֹובֹות  קּודֹות  ַהּנְ ת  אֶׁ ט  ִחיַנת  -ְיֵדי -ַהְמַלּקֵ ּבְ זֶּׁה  ֶׁ ש  ְזכּות,  ְלַכף  ת  ֱאמֶׁ ּבֶׁ ם  אֹותָּ ה  ַמֲעלֶׁ זֶׁה 
ד:  חָּ ל אֶׁ א ְלכָּ ּבָּ ֶׁ ה ש  ּובָּ ש   שיש"ק ח"ב, סעיף מ"ט(.   -)ַהִהְרהּור ּתְ

נוּ  ַרּבֵ ּיֵם  ּסִ ֶׁ ש  ִלי    ּכְ ַנְפּתָּ י  ְוַרּבִ ִלְפֵני מֹוַהְרַנ"ּת  ן רפ"ב  ִסימָּ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ּבְ ֶׁ ש  עֹוִדי"  ּבְ ֵלאלַֹקי  ה  רָּ "ֲאַזּמְ ה  ַהּתֹורָּ ת  ֵעת  אֶׁ ּבְ
"חיי  ובספר  כ"ו(  ן  )ִסימָּ מֹוַהְרַנ"ּת  ְיֵמי  ר  ֵספֶׁ ּבְ ר  ֻסּפָּ ּמְ ּכַ ְרג,  עְמּבֶׁ ְללֶׁ תֹו  ְנִסיעָּ ּבִ יו  ַאֲחרָּ ְדפּו  רָּ ֶׁ )ס-ש  ל"ג(  מוהר"ן  ימן 

הֶׁ  לָּ ּיֹאַמר  ֶׁ ְרֵכם אֹו ש  ְיבָּ ֶׁ ם ַמה ֵהם רֹוִצים, ש  ֲאלָּ ָּ ה ש  ַהּתֹורָּ ת  תֹו אֶׁ ְפֵני ֲאִמירָּ ּלִ ֶׁ ם ש  ָּ ר ש  ּוְמֻסּפָּ ה, הנזכרים לעיל,  ּתֹורָּ ם 
ֲחזֹור ִאם ּיַ ֶׁ ש  ְרֵכם ּכְ ה ְיבָּ כָּ רָּ ּבְ ֶׁ ַמר: ש  ה מֹוַהְרַנ"ּת ְואָּ נָּ ה-ְועָּ ה  -ִיְרצֶׁ תֹו, ְוַעּתָּ ם ִמְנִסיעָּ ֵ ם. ַהש ּ ָּ ן ש  ה ְוכּו', ַעּיֵ ם ּתֹורָּ הֶׁ ֹיאַמר לָּ

ת אֶׁ י  ַמְרּתִ אָּ ם  ְדכֶׁ יֶׁ ַעל  י  ּכִ ִמים",  יָּ ֲאִריכּו  ּתַ ֶׁ "ש  ם  הֶׁ לָּ ַמר  ְואָּ ְרֵכם  ּבִ ה  ַהּתֹורָּ ֲאִמיַרת  ת  אֶׁ נּו  ַרּבֵ ּיֵם  ּסִ ֶׁ ש  ַהזֹּאת,    ּכְ ה  ַהּתֹורָּ
זָּאגְ  אּב ִאיְך ּגִ ן זָּאְלט ִאיר ַוויל ּדּוְרְך ַאייְך הָּ עּבְ י "ַלאְנג לֶׁ ֵ יּו ַאְנש  ה". ְוהָּ י ּתֹורָּ ם ַעל ִסּפּור -ט ּדִ לֹוֵמנּו ַמְתִמיִהים ַעְצמָּ ְ ש 

 ֶׁ ש  ְמרּו  ְואָּ דּוַע.  ּיָּ ּכַ ִנים  ָּ ש  ֵמש   ְוחָּ ים  ִ ש ּ ִ ש  ַרק  יו  מָּ יָּ יּו  הָּ י  ּכִ ִמים,  יָּ ֱאִריְך  הֶׁ לֹא  מֹוַהְרַנ"ּת  ֲהלֹא  י  ּכִ ה זֶׁה,  ֶׁ ש  ַהקָּ חֹוְליֹו  ְלִפי 
ַעיִ  ַבל ֵמחֹוִלי ַהּמֵ סָּ ֶׁ ִמים: ש  ֱאִריְך יָּ דּוַע ֲהֵרי הֶׁ ּיָּ  שיש"ק ח"ב, סעיף רי"ז; וכ"ה בח"ג סעיף תקמ"ז דלהלן בשם ראבר"נ(. )ם ּכַ

דֹוִלים, ַוֲאפִ  יקֹוְרִסים ּגְ ּפִ ה אֶׁ ֵאּלֶׁ יּו ּכָּ אּוַמאן ְוכּו'. ֵהם הָּ ּבְ ֶׁ יקֹוְרִסים ש  ּפִ אֶׁ ת הָּ נּו אֶׁ דּוַע, ֵקֵרב ַרּבֵ ּיָּ דֹוש  ַרבִּ ּכַ ַרב ַהּקָּ י ֵלִוי  ּלּו הָּ
ר ֵזכֶׁ ֹוב  יְטש  אְרּדִ ִמּבַ ק  יק-ִיְצחָּ יו  -ַצּדִ ֵאלָּ אּו  ּבָּ ֶׁ ש  ּכְ ּה,  ּבָּ ר  ּקֵ ּבִ ֶׁ ש  ֵעת  ּבְ אּוַמאן  ּבְ דּור  לָּ ֵאר  ָּ ְלִהש ּ ה  יָּ הָּ ֵפץ  חָּ ֶׁ ש  ּכְ ה,  כָּ ִלְברָּ

נָּ  ת ּפָּ ב אֶׁ ל, ְוִסּבֵ לָּ ם ּכְ ְפֵניהֶׁ יט ּבִ ה ְלַהּבִ צָּ יקֹוְרִסים ִלְתהֹות ַעל ַקְנַקּנֹו, לֹא רָּ ּפִ אֶׁ ם, ַאףהָּ ְפֵניהֶׁ ל ּבִ ּכֵ י  -ַעל-יו ִלְבִלי ְלִהְסּתַ ּפִ
ְוַאף דּוַע,  ּיָּ ּכַ ר,  ֶׁ יש  ֵמִליץ  ּוַבַעל  ֵאל  רָּ ִיש ְ אֹוֵהב  ה  יָּ הָּ ֶׁ י-ַעל-ש  ְלַמֲאִמיִנים  -ּפִ ְפכּו  הֶׁ ּנֶׁ ֶׁ ש  ַעד  ם,  עּותָּ ִמּטָּ נּו  ַרּבֵ ם  הֹוִציאָּ ֵכן 

ִרים:  ֵ  שיש"ק ח"ב, סעיף רמ"ח(. )ּוְכש 

מֹוַהְר  ה  הָּ ָּ ש ּ ֶׁ ש  ה"  ּכְ רָּ "ֲאַזּמְ ה  ַהּתֹורָּ ת  אֶׁ ם  עֹולָּ הָּ ִלְפֵני  מֹוַהְרַנ"ּתְ  ַמד  לָּ ין,  ִ ִמּטּוְלְטש  ן  ַנְחמָּ י  ַרּבִ ִעם  אד  ְברָּ ּבִ ַנ"ּתְ 
ִלּקּוֵטי  ּבְ ֶׁ ַלחַ -)ש  ּבְ ין  ִ ִמּטּוְלְטש  ן  ַנְחמָּ י  ַרּבִ אֹוֵמר  ֶׁ ש  ֵאיְך  מֹוַהְרַנ"ּתְ  ַמע  ָּ ְוש  ִהְתַלֲהבּות.  ּבְ רפ"ב(  ן  ִסימָּ ח"א,  ש  מֹוֲהַר"ן 

כֹון  ְונָּ ּוט  ש  ּפָּ ֶׁ נֹו, ש  ּוְ ִהְתּכַ ּבְ אי"!  ַוּדַ ּבְ אי!  ַוּדַ ה: "ּבְ ְפִנים ַהּתֹורָּ ּבִ ִרים  ֱאמָּ ַהּנֶׁ ִרים  בָּ ַהּדְ זֹו.   ְלַעְצמֹו ַעל  ה  ד ִמּתֹורָּ ְלמָּ ַהּנִ ר  בָּ ַהּדָּ
ן! ְוִכי  י ַנְחמָּ ְך", ַרּבִ ְך, ּכָּ ַמר: "ֲאזֹוי ֲאזֹוי", "ּכָּ יו מֹוַהְרַנ"ּתְ ְואָּ ה ֵאלָּ נָּ ַרְך   ּפָּ ם ִיְתּבָּ ֵ ר ֵקַרְבּתָּ ַלש ּ בָּ ים ּכְ ִ ש  ה ֲאנָּ ּמָּ ר, ּכַ בָּ ּוט ַהּדָּ ש  ּפָּ

ם-ַעל דָּ ֵרב ַעל יָּ ר ְלקָּ ָּ אְפש  ֶׁ ה זֹו, ש  תֹורָּ נּו ּבְ ִדְבֵרי ַרּבֵ ִאים ֵעצֹות ֲעֻמּקֹות ּבְ ְמצָּ ּנִ ֶׁ אֹוֵמר, ש  ה זֹו, ּכְ ֵאל    ְיֵדי ּתֹורָּ רָּ ל ִישְֹ ת ּכָּ אֶׁ
ַמִים:  ָּ ש ּ ּבַ ֶׁ ם ש   שיש"ק ח"ב, סעיף תקכ"ז; וע"ע לעיל משיש"ק ח"א, סעיף ש"צ(. )ַלֲאִביהֶׁ

ִזְכרֹונוֹ  נּו הּוא  דֹו -ִהְזִהירָּ יָּ ּבְ ה  ְוִהּטָּ )ליקו"מ סימן רפב(,  עֹוִדי"  ּבְ ֵלאלַֹקי  ה  "ֲאַזְמרָּ ה  ַהּתֹורָּ ִעם  ֵליֵלְך   , ֵפרּוש  ּבְ ה  כָּ ִלְברָּ
זֶׁ  ק ּבָּ זָּ ְרצֹונֹו חָּ ֶׁ ה ש  אָּ ה ִנְפלָּ ּוקָּ ְתש  ה ּבִ ָּ ה, מכתב רע"ט; מובא בשיש"ק ח"ג, סעיף כ"ט() ה: ַהְקדֹוש  ִלים ִלְתרּופָּ  . עָּ

י  ֵ ֵמַאְנש  ה  ּמָּ ּכַ ַעם  ּפַ ֲאלּו  ָּ ש ּ ֶׁ ש  ִזְכרֹונוֹ -ּכְ נּו  ַרּבֵ ֲהֵרי  ין[:  ִ ן ִמטּוְלְטש  ַנְחמָּ י  ַרּבִ ּבְ ם  הָּ י ַאְברָּ ַרּבִ ת  ]אֶׁ לֹוֵמנּו  ְ ִהְבִטיַח  -ש  ה  כָּ ִלְברָּ
י ַנְפּתָּ  ִמים ְלמֹוַהְרַנ"ּתְ ּוְלַרּבִ ן הּוא ֲאִריכּות יָּ ן זָּאְלְסטּו", ְוֵהיכָּ עּבְ ִמים. "ַלאְנג לֶׁ ְזּכּו ַלֲאִריכּות יָּ ּיִ ֶׁ עְרג ש  עְמּבֶׁ ְסעֹו ְללֶׁ נָּ ִלי ּבְ

י ְלִפי ַהחוֹ  זֶׁה, ּכִ ה לָּ כָּ ֵכן זָּ י אָּ ם ּכִ הֶׁ ַמר לָּ ִנים. אָּ ָּ ֵמש  ש  ים ְוחָּ ִ ש ּ ִ דּוַע ַרק ש  ּיָּ י ַחי ּכַ ? ּכִ ל מֹוַהְרַנ"ּתְ ֶׁ ה  ִלי ֵמעַ ש  יָּ הָּ ֶׁ ה ש  ָּ ש  ִים ַהּקָּ
ַלֲאִר  בֹות  ָּ ֱחש  נֶׁ ֵכן  יו אָּ ַחּיָּ נֹות  ְ ֵמש  ש  ְוחָּ ים  ִ ש ּ ִ ש ּ ֶׁ קּותֹו, ֲהֵרי ש  ּלְ ם ִהְסּתַ ִנים קֹדֶׁ ָּ ְך ש  ֶׁ ש  ִמים:  ְלמֹוַהְרַנ"ּתְ מֶׁ יָּ שיש"ק ח"ג,  )יכּות 

 . סעיף תקמ"ז; וכ"ה בח"ב, סעיף רי"ז דלעיל(

נְ  ּבֶׁ ק  ִיְצחָּ ֵלִוי  י  ַרּבִ אֹוֵמר  ה  יָּ ִזְכרֹונוֹ הָּ ר  ִזְכרֹונוֹ -דֶׁ נּו  ַרּבֵ יהָּ  לֶׁ עָּ ר  ּבֵ ּדִ ֶׁ ש  ה  טֹובָּ ה  ֻקּדָּ ַהּנְ ִעְנַין  ר  ִעּקַ ֶׁ ש  ה  כָּ ה -ִלְברָּ כָּ ִלְברָּ
עַ  ְוִהְתּבֹוַנְנּתָּ  ע,  ָּ ש  רָּ ְוֵאין  ְמַעט  "ְועֹוד  י(:  לז,  )תהלים  תּוב  ַהּכָּ י  ּפִ ַעל  רפ"ב(.  ן  ִסימָּ ח"א,  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ְמקֹומֹו  )ּבְ ל 

ְוַהְינּו    -ּנּו"  ְוֵאינֶׁ  ִרים ִמּכֹל,  ַהְיקָּ עֹות  ָּ ְוַהש ּ ִעים  ְרגָּ ַמן הָּ ַהזְּ ְוהֹוֵלְך ַעל  'עֹוד ְמַעט' סֹוֵבב  ְוהָּ ִעְנַין ַה'ְמַעט'  ר  ל ִעּקַ ּדֵ ּתַ ְ ש  ּיִ ֶׁ ש 
ים ּוַמֲעש ִ ּוְלִמְצֹות  ה  ְוִלְתִפּלָּ ה  ְלתֹורָּ לֹו  ְלַנּצְ ּבֹו,  א  ְמצָּ ּנִ ֶׁ ש  ב  ַמּצָּ ֵאיזֶׁה  ּבְ ם  דָּ אָּ ְמַעט    -ם  טֹוִבי -הָּ עֹוד  ְוֵכן  ט,  קָּ ְמַעט  ַאף 

ם ַאֵחר ְלַגְמֵרי ְלַגְמֵרי:  דָּ ְך ְלאָּ ְהּפַ ּנֶׁ ֶׁ ה ש  ְתּבֹוֵנן ַעל ְמקֹומֹו ְוִיְראֶׁ ּיִ ֶׁ ט, ַעד ש   שיש"ק ח"ו, סעיף רע"ז(. )ְועֹוד ְמַעט קָּ

 ֶׁ ש  ַהּטֹובֹות  ּוְזֻכּיֹות  ֻקּדֹות  ַהּנְ ֵמִעְנַין  ה רפ"ב  תֹורָּ ּבְ ר  ַהְמֹבאָּ ן  ִעְניָּ י לָּ ֵ ַאְנש  ְמרּו  אָּ ֵאל.  רָּ ש ְ ִמּיִ ד  חָּ אֶׁ ל  כָּ ּבְ ל  -ּיֵש   ּכָּ לֹוֵמנּו:  ְ ש 
 ֶׁ יבּות ש  ִ לּוי ְועֹוֵמד ְלִפי ַהֲחש  ַעם, ּתָּ ל ּפַ כָּ ם ּבְ דָּ אָּ ה הָּ עֹוש ֶׁ ֶׁ ת ַהּטֹוב ש  ּיַ ִרּבּוי ֲעש ִ לּות ּבְ ּדְ ּתַ ְ ר ַהִהש  ה ִעּקַ ֻקּדָּ ת ַהּנְ יב אֶׁ ִ ֲחש  ּמַ

 ָּ ֱחש  ּנֶׁ ֶׁ ּ ל ַמה ש  ּכָּ ֶׁ ה, ש  ל טֹובָּ ְויֹוֵתר, ְוכָּ ּה יֹוֵתר  תָּ ּיָּ ן חֹוֵזר ַעל ֲעש ִ ּכֵ יֹוֵתר  ה ּבְ ַטּנָּ ה ַאף ַהּקְ ה טֹובָּ ֻקּדָּ ְויֹוֵתר ַהּנְ ְצלֹו יֹוֵתר  ב אֶׁ
הּוט ַאַחר ֲעש ִ  ה יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְולָּ ה טֹובָּ ֻקּדָּ ְצלֹו ַהּנְ ל אֶׁ ּדֵ ה ּוִמְתּגַ ל יֹוֵתר ִמְתַרּבֶׁ ּדֵ ּתַ ְ ה ּוִמש  עֹוש ֶׁ ֶׁ הּ ַמה ש ּ תָּ ּוב ְוחֹוֵזר  ּיָּ ש  ּוב וָּ  ש 

ה:   שם שם, סעיף רע"ח(. )ֲחִלילָּ



 8כא. דף ק           מוהר"ן              תורה רפב                                        קוטי יל                      

ַעל ֶׁ ע ש  ָּ ש  רָּ ד ַעל הָּ ַלּמֵ ּמְ ֶׁ ְזכּות ש  ִלּמּוד  ה רפ"ב ֵמִעְנַין  תֹורָּ ר ּבְ ן -ְיֵדי -ַעל ַהְמֹבאָּ ַעּיֵ ְוכּו',  ְזכּות  ְלַכף  ת  ֱאמֶׁ ּבֶׁ זֶׁה ַמֲעֵלהּו 
י  ֵ ְמרּו ַאְנש  ם. אָּ ָּ נָּ -ש  ּוָּ ֵאין ַהּכַ ֶׁ לֹוֵמנּו: ש  ְ ִלי, ש  לָּ ן ּכְ ֹאפֶׁ ם ּבְ ה ּגַ ן זֶׁה ַנֲעש ֶׁ א ִעְניָּ ּלָּ ר ִעּמֹו, אֶׁ ֵנינּו ּוְמַדּבֵ ע ְלפָּ ָּ ש  רָּ הָּ ֶׁ ש  א ּכְ ְוקָּ ה ּדַ

ם ִמּמַ  ר ַמֲעִלים אֹותָּ בָּ ּכְ נּו  זֶׁה אָּ ּבָּ ֵאל,  רָּ ִיש ְ ִלּיּות  ְכלָּ ּבִ ֶׁ ִעים ש  ָּ ְרש  ְזכּות ַעל הָּ ִדים  נּו ְמַלּמְ אָּ ֶׁ זֶׁה ש  ּבָּ ֶׁ ּוֵמֲחַמת כֵּ ש  ם,  תָּ   ןְדֵרגָּ
הוּ  לָּ פָּ ְ ה ְוַהש ּ חּותָּ ם ַהּפְ תָּ ְדֵרגָּ ֵצאת ִמּמַ ה לָּ ּובָּ ש  ם ִהְרהּוֵרי ּתְ הֶׁ ִסים ּבָּ ה זֹו ִנְכנָּ  . ְלִסּבָּ

 
 עד כאן השיחות 

 
 סיכום
 חלקים לה'תורה זו מתחלקת 

 ראשית מבאר בה החיוב לדון כל אחד מישראל אפילו רשע גמור לכף זכו כי בזה מחזירו בתשובה 
 לשמחה חלק ב' מבאר שכל אחד צריך גם בעצמו למצא נקודה טובה כדי להעלתו את עצמו מהיאוש ועצבות 

 חלק ג' מבאר שזה סוד הניגון המבואר בתורה נד  
ציבור  סוד שליח  שזה  ד' מבאר  וגם   חלק  נגן  יודע  עין  טוב  להיות  וצריך  הצבור  את תפלת  לשכינה  שמעלה 

 .כדי שנפשותם יהיו תאבים להכלל בו בבחי' שרש לנפשותם
נוקות של בית רבן את הבל פיהם י הבונים משכן לו ית' בארץ שממנו מקבלים הת חלק ה' מבאר סוד הרועים  

 .\ב/ וע"כ הם בעצמם נעשים משכון לו ית' בארץ שאין בו חטא
 

 הקדמה 
 לדון לכף זכות וללמד זכות

מבואר בספר המדות עפ"י גמ' ה  לעהחיוב ללמד זכות על רשע היא קושיא מפורסמת  הוא  יסוד התורה כאן  
 בעצמו רשע.  נקראבסנהדרין כו. שהמלמד זכות על רשע 

בין רע    צדדיםכי דין הוא מניה וביה בין שני  ולי אפשר לחלק בין לימוד זכות לבין לדון לכף זכות  וראשית א
ש הוא  זכות  לימוד  הקיים. אבל  הטוב  לצד  להכריע  מציאות  בא  וטוב, שצריך  מביא שלפני  ואני  רעה  נראית 

 .\ג/ סברא מבחוץ לומר שהמציאות כאן היא אחרת מהנראה לעין 
 

 כראוי על השבח הראוי הלימוד מהתוכחה שאינה
עוד בעיון בתורה זו כיצד מועיל הדין לכף זכות להביא את הזולת לתשובה כיון שרבינו לא מבאר את עומק 
העניין נראה ללמוד ממקום אחר כגון מתורה ח' תנינא שתוכחה שאינה כראוי כיון שמדבר מהרע של חבירו  

ר ומשבח איזה מעשה  בלכאן שגם להפך כשמד  שידיעת ההפכים אחת יש ללמוד משם  ומהכלליש נשמתו  למח
טוב של אדם ואפילו מעשה שעשה בעבר הרחוק מחזק את נשמתו ונותן לו כוחות להתמודד עם היצה"ר ואזי  
אם אחר שתעשה כן תתבונן היטב באותו מקום של חוב שראית בו את אותו אדם תגלה שהוא כבר לא שם כי  

 עלה משם. 
אות ז'  מיותו טוב שנעלם מבואר גם בתורה לז  י שמשבחים אותו ומוציא מפנ  היסוד הזה ששבח נותן כח לאדם

סוף יה אצלם. עוד גם עיין  ועל מאמחז"ל הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה שהכבוד מוציא את התורה החב
ּלָּ קכו  תורה   ּגִ ֶׁ ן יֹוַחאי ַעל ש  ְמעֹון ּבֶׁ ִ י ש  ת ַרּבִ א אֶׁ ְבַרּיָּ חּו ַהחֶׁ ּבְ ִ ּ ש  ֶׁ קֹום ש  ל מָּ כָּ ַמר  ּבְ ְך אָּ ַאַחר ּכָּ ֶׁ א ש  ְמצָּ א ּתִ ם סֹוד ִנְפלָּ הֶׁ ה לָּ

ה:  י ּתֹורָּ ֵ ם עֹוד ִחּדּוש  הֶׁ  לָּ
כלל   ואם זה היסוד בתורה זו ממילא אין מקום לקושיא הנ"ל שאסור ללמד זכות על רשע שהרי כאן לא דנים

מעשה   רשע   ואדרבה  .לפנינו   הנראהרע  על  אותו  מכנים  אנו  לפנינו  הנראה  מצבו  ד  ,על  אנו  שיכול רק  נים 
כמבואר    מהעבר הרחוק,אפילו  איזה מעשה  במעשה שבהווה אלא על    והדין המבואר כאן אינו,  ,לצאת מזה

  .\ד/שעליו אין לנו ספק שהוא טוברק   בדברי רבנו כאן,
 

 
מושך אליו קדושה )כמבואר בתורה ע'( עליונה כזו שרק  ובפרט שני הכרובים שעל הכפורת שעל הארון  ביארנו כי ציור המשכן    בפנים   ב

המשכן   אל  עוד  קדושה  מוריד  ועי"ז  נוקבין  למין  הבלם  מעלה  אותם  הרועה  והצדיק  להתלבש  יכול  חטא  בו  שאין  תינוקות  של  בהבל 
הכרובים שממ  שני  מבין  הדבור  יוצא  הם    .נו  אזי  העוונות  כשגוברים  ולכן  למטה  להתמשכן  הקב"ה  לקדושת  גורמים  דברים  ג'  ונמצא 

  ין משכן אזי הצדיקים וכשאין צדיקים אזי התינוקות הנ"ל א נעשים משכון אצלו לכן תחילה חרב המשכן לכלות חמתו בעצים ואבנים וכש 
 .כמבואר בשבת

וכן הוא לשון המשנה בסנהדרין    לשון דין ומשפט.  א ט ולא משפט אבל לדון לכף זכות הו לימוד זכות נקרא סילוק המשפ ש  ועיין תורה נה   ג
שיכול אחד מהתלמידים לומר יש לי ללמד זכות אבל דיין לא יכול לומר לשון זה. כי לימוד זכות הוא שטוען על המציאות שהיא לא כמו  

 במה שהובא לפניהם.  שהובאה לפני הדיינים אבל דין הוא רק 

מה  בזולת אין אנו יודעים באמת אם מעשהו היה שלם בלי פניות אבל אנו דנים לפי ראות עינינו )כחז"ל אין לו לדיין אלא    כשאנו דנים   ד
( העיקר לשבח אותו על מעשה טוב כנ"ל. וגם לא מפני שיש חיוב ללמד עליו זכות שהרי מדובר אפילו ברשע שחשוד על  שרואות עיניו 

מדבר  ה ממה שרבינו לא  א כך נר   , עבירה. אעפ"כ אנו מוצאים בו איזה דבר טוב שעשה אפילו אם יש אפשרות שעשה אותו עם פניותכל  
 הפניות אלא לקמן כשדן את עצמו.     מגנות
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 יהודי רשע? 
תר לקרא ליהודי רשע.  ידמשמע כביכול יש ה  "אפילו רשע גמור"תחלת התורה  לשון  עוד יש להעיר כאן על  

ועיין חיי מוהר"ן סימן לד אחד \ה/ורק מתיר לומר שהוא כרשע  משפטים קכב. שמחמיר בזה מאדין זהר  ועי    .
שאל עצה להתמדת הלימוד וא"ל שלא ידבר רע על שום יהודי ושאל אותו ואם רואים שהוא רשע גמור וגער 

טוב וכו' פחות נקודה  לכל הבו רבינו איך אתה אומר על אחד מישראל שהוא רשע גמור הלא נמצא בו בודאי  
ונראה כוונת רבינו כיון שמדובר כאן בהיתר  .לכאורה צ"ע האם התשובה מעין השאלהוהזכיר תורה רפב וכו'.  

ו הרעים לכן גער בו רבינו, לא מפני שעכשיו אינו רשע אלא שאעפ"כ אסור לדבר י לדבר עליו ולהזכיר מעש
וצ"ל שגם      אתה יכול לחפש בו טוב ולהעלות אותו לזכות.בזמן ש  ,כי בזה את המחליש ומפיל אותו יותר  ,עליו

לדון  גמור" הכוונה כפשוטו שבאמת הוא רשע, אלא שאסור  "אפילו רשע  הזו  לשון הנ"ל שבתחילת התורה 
 שע. כי צריך להשתדל להעלות אותו ממקום הרֶׁ  אותו כרשע גמור שאין בו טוב.

כיצד משה רבנו קישר עצמו   ]דף לח:[  יין תורה פב תנינאע  בלא שום טוב,   עוד ביסוד הזה שאין יהודי שכולו רע
שלאפילו   נפש  בישראל  בפחותים  פחות  מסירות  כדי  משלה  עד  בכל  מלכותו  כי  בו  שמצא  לאלוקות  דהיינו 

יש   דמסאבותא  כתרי  רבינו שכאלוקות  ואפילו בעשרה  בוודאי משה  כי  הביאור  אותו.  והוא  ושמחיה  טוב  לו 
החיבו מדת  עצם  )דהיינו  שיהיהדעת  יכול  איך  א"כ  לאלוקות,  אלא  התקשרות  לו  אין  לקדושה(  לו   הר 

שהחזיק    )אבות דר"נ ט' ב'(   מבואר במדרשהואין לומר מצד שפלותו וענוותנותו    . התקשרות לפחות שבישראל
כי כאמור זה לא שייך  )ואיתא בספר יצירה אין למטה מנגע(  הגרוע ביותר,  ומנוגע  עצמו שפל אפילו מהמצורע  

אל להקב"ה אצלו  אלא  אחר  חיבור  שום  אין  רבנו  למשה  כי  אלוקות  שם  יש  אם  אצל  שגם  מוכרח  אלא    ,א 
 מצא את הקב"ה. הפחות שבישראל 
 מרוצה למות על קדוש ה' ולא להמיר דתו  האפילו קל שבישראל הי עוד עיין תורה פ' 

והגט כשר אע"פ שגט שאי  כופין אותו עד שיאמר רוצה אני  כ'  גיטין ב'  נו מרצון הבעל אינו גט ועיין רמב"ם 
ומבאר הרמב"ם כי פנמיות רצונו של ישראל לעשות רצון הש"י אלא שיצאו מונע וע"י המלקות מסירים המונע 

 . \ו/ומתגלה רצונו הפנימי 
וכן שמענו הרבה ספורים על יהודים שנתרחקו ועל תנוקות שנשבו שכשראו את המוות מול הפנים צעקו אליו 

 א התחנכו לזה אלא מנקודה פנימית חבויה יצא להם הצעקה הזו אליו ית'. ית' אפילו כאלה שמעולם ל
ומבואר שאם  דינם  מה  וביבשה  בים  ואלה שחיים  טהור  כל שבים  כלים  לזה במשנה  רמז  זה  מעניין  ושמעתי 

בשעת צרה סימן  ית'  י נמי מי שצועק אליו  ם לים הם טהורים ואם ליבשה הם טמאים, והכ י בשעת פחד בורח 
 דושה חלק אלוק ואליו הוא שייך, וסופו להיות טהור. דה קשיש בו נקו

ואפילו יאמר לך בעל רוח הקודש שפלוני ישראל רשע גמור עיין מעשה מחזקיהו המלך שלא רצה להנשא כי  
ידע שיצא ממנו רשע ולבסוף לקח את חפציבה בת הנביא ישעיהו ונולד מנשה שהרשיע מאד, ובסוף ימיו חזר  

   הו לא ראה ברוח הקדש.חזקיבתשובה שלימה ואת זה 
ועיין לק"ה ברכות ראיה ד' ד' שם מוהרנ"ת מבאר את העניין המבואר כאן שצריך לדון אפילו רשע לכף זכות 

כי תמצי להחזירו בתשובה אלא כדי שכל ישראל יהיו באחדות מחוייב למצא נקודה טובה בכל אחד  י לא כה
גמור שעל ידה יוכל גם עמו להיות בהתקשרות, והיינו    רשע  כדי שיהיה לו איזה נקודת אחיזה בטוב אפילו אצל

 הנ"ל בתורה פב תנינא שכך עשה משה רבינו. 
יסכר   מקשיםעוד ראיתי   ...כי  יב(  )סג  לעולם על לשון הרע. שנאמר תהלים  לג. אסכרה באה  דאיתא בשבת 

א רק אמת ואילו ע הודוברי שקר. מבואר שלשון הרע נקרא שקר. וקשה מהמבואר היטב בחפץ חיים שלשון הר
ת כל לשון מ ונ"ל פשוט שכוונת הגמ' כפשוטו שבאשם רע או הוצאת דיבה או הבאת דיבה.    תשקר נקרא הוצא

אבל מה שאמר זאת באופן שנדמה שזה שעשה זאת הוא   ,הרע על ישראל אפילו שאמר עובדות שנעשו באמת
ועל כן בצדק תשפוט    ,ות בלבד י הוא חיצונוכל רע שנראה בהם    ,כי ישראל כולם צדיקים  ,רע זה בוודאי שקר

  .\ז/ כי זו האמת באמת ,ות לזכותטצריך לה ,שאע"פ שהוא משפט צדק ,היינו לימוד זכות תךי עמ

 
 מערכת כ' אות יט בזה מדבר קדמות להחיד"א    עוד עיין   ה 
בספר   ועיין ר' צדוק   ו היינו  עלי   ופלגא   ד   מר מא   -  שבת  קדושת  מאמר   צדיק   פרי  הכהן  יצחק להקב"ה(    ושרשם   בניו   שהם   מצד   )שאמר 

  הלב  במעמקי   האמת  על .  כך   אין  עין   שלמראה   אף   כן   הם  גם   כן   ועל   בטוב  בוחר  עצמו   מצד   להיות  הבחירה  בכח   השתדל   כבר  והוא   ממנו 
  מהני   כן   )ב' כ'( דעל   גירושין  בהלכות  ם" מב הר   שכתב   וכמו',  כו  לעשות  שרצונינו  וידוע  גלוי.(  יז   ברכות)  שאמרו  וכמו  לטוב  רק   בחירתם   כל 

  יצרו   ותשש  וכשהוכה   באמת  לבו  מעומק   ולא   אנסו  שיצרו  ולחוץ  משפה  רק   הוא   רוצה   דאינו  שאומר  דמה ,  אני   רוצה  שיאמר   עד   כופין
  רק   הלב   ומק וע  בשורש  היצר  כח   וגירש  ביער   זה   ידי   ועל .  יצרו   את   הכובש  גבור   להיות  שזכה   יצחק   מזרע  שאנו   מצד   וזהו.  האמת  אומר
  ביני  דקאי   דאסא   ישראל   שחטא   פי   על   אף .(  מד   סנהדרין )   שאמרו   וכמו .  השושנה   את  הסובבים   כקוצים   יתהלכון   רשעים   וסביב   בחוץ   עומד 
  מעצם  שאינו  מבורר  דמצדו   עלי  הפלגא   וזהו  מיצחק   שרשינו  מצד   וזהו.  בשורש  ולא   האסא   שסביב  כהוצא   דהחטאים   שמיה   אסא   הוצא 
 : ל " כנ   כן   גם  חי   אל   בני  הם  והרי   ממש  ממרכבה  נעשה   זה  ידי   דעל   לומר  רוצה  נפשי   קריבת  הא   עלי  כולו   תימא   וכי .  לבם 

וכל המקבל לשון  עיין  החמירה תורה בלשון הרע    ולכן כל כך  ז בן עזריה כל המספר לשון הרע  ר''א  פסחים קיח. ואמר רב ששת משום 
א{ לא  -ל{ לכלב תשליכון אותו וכתיב בתריה }שמות כג -}שמות כב הרע וכל המעיד עדות שקר בחבירו ראוי להשליכו לכלבים שנאמר  

 תשא שמע שוא וקרי ביה לא תשיא 

 אמר ר' יוחנן משום ר' יוסי בן זימרא כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר    -ערכין טו: ועיין  

 ואמר ר' יוסי בן זימרא כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו וכו' ...
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כית ים שהיו רשעים גמורים בלא לכלורמ שהמתים שהחיה יחזקאל בבקעת דורה יש או \חעוד עיין סנהדרין צב:/ 
י"ש מהרש"א שהכוונה שיש להם תקנה ע"י וע  ,כפרו בהשלא    כיון   ,ואעפ"כ קמו בתחיית המתים  , מצווה כלל

שיקום  , הגהנם בהם  יש  מה  קשה  פשוט  ,ולכאורה  הנ"ל  לפי  הם    ,אבל  יהודי  אצל  שבעולם  העבירות  שכל 
 לכן יש תקנה אפילו למי שנדמה לרשע הגדול ביותר.  ,ובשרשו הוא רק טוב ,חיצוניות

 

 מי יכול לדון רשע גמור
 ,נ"ל שזו משמעות דברי רבינו  ,פ שחילקנו לעיל בין ללמד ללדון ואע"  .ות רשע גמור צ"עהעניין הזה לדון לזכ

כגון רבינו יונה בשערי תשובה והחפץ חיים שהביאו בהלכות   , אחרים ראיתי שלא חילקו בזה כלל  בספריםאבל  
 לשה"ר וכן בבעש"ט עה"ת. 

יונה    ועיין  רבינו  חיים שם שכתב שדברי  לחפץ  א"צ  בינוני  בדבר שלא  שאפילו  לזכות  ספקנראדון  בו   ן וכ  ,ה 
   .\ט/ אבל מדה טובה לדון לזכות תמיד ,מצד הדין  זה לכף זכות באותו דבר,  נושאסור לדו ,דבראיזה החשוד ב

קטניםש  \י/ עיין בעש"ט עה"תאבל   קטן אוהב רשעים  גדולים, \יא/היה אומר, צדיק  גדול אוהב רשעים  וצדיק   ,
וכל מי   יחזרו בתשובה ועי"ז יהיו נגאלים( )ועי"ז    אפילו על רשעים גמורים,אבל משיח יהיה אוהב ומלמד זכות  

ע"ש כו'  משיח  מבחינת  הוא  הברואים  כל  על  זכות  עיישמלמד  אבל  אות    ן .   קדושים  בפרשת  משמע גשם   '
כדבריו רק על עובר לתאבון יש חיוב ללמד זכות ואם אפשר לדייק משיחה לשיחה אולי אפ"ל לומר לבעש"ט  ש

צדיק גדול מור שזה לתאבון וזה להכעיס וממילא גם זה החילוק בין  רשע לרשע ג וק בין  הנ"ל שזה החילבעצמו  
למשיח ולפ"ז רבינו שאמר על עצמו שזכה למדרגת משיח לכן ציווה לדון לזכות אפילו רשע דהיינו כהבעש"ט  

  גמור דמשמע אפילו להכעיס.
  

 הנידון כאן ביחס לתורה נד
זויסוד חשוב   הניגון   בתורה  סוד  טוב מרע  ,הוא  כאן שהוא    ,דהיינו לברר  זכות, מבואר  לכף  לדון  שהוא בחי' 

היטב ששם הרואה רע אצל חבירו זה   בתורה נד  אבל עי"ש  ,)שנאמרה ג' שנם קודם לתורה זו( נלקח מתורה נד  
 .את המדמה דהיינו    ,ושם עוסקת התורה כיצד לתקן את עצמי בזה   ,בחי' רע עין   ,פגם העינים   \יבהפגם בעצמו/ 

שלא דנים כאן איך לתקן את עצמי אלא מבואר    ,רשע  ,ן בושמלכתחילה מכנה את האדם שבא לדו  ,אבל כאן 
זולתי, דהיינו באותו בהמשך התורה  ו    .מחזיר אותו בתשובהוכיצד אני מעלה אותו מרשעותו    איך לתקן את 

לדון ן של  כף חוב לזכות באותו אופ שיכול להעלות את עצמו מדהיינו    ,אופן עובר לדון גם כל אחד על עצמו
 נד ע"י תיקון המדמה והמידות רעות.  זכות ולא כמו שם בתורה לכף

 
 מספר לשון הרע מגדיל עונות עד לשמים  ואמר ריש לקיש כל ה 

 אמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבן  

 ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המספר לשון הרע אמר הקב''ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם  

 י עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה נדוננו  אמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המספר לשון הרע אומר הקב''ה ]לשר של[ גיהנם אנ 

רבי אחא ברבי חנינא אומר סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוח        חמא בר' חנינא מה תקנתו של מספרי לשון הרע וכו'....  אמר רבי
הרע אם תלמיד חכם  ד{ יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות אלא מה תקנתו שלא יבא לידי לשון  -הקדש שנאמר }תהילים יב 

 הוא יעסוק בתורה ואם ע''ה הוא ישפיל דעתו שנאמר וסלף בה שבר רוח  

 תנא דבי רבי ישמעאל כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים 

בח   סנהדרין צב:  ח דורה כמובא  בבקעת  הנביא  יחזקאל  היו המתים שהחיה  מי  היבשות  בסוגית  ושתי דעות אחרונות שם    -זון העצמות 
שהיו רשעים גמורים ורק שלא כפרו בתחית המתים ורצה להראות שאפילו כאלה יקומו בתחיה כדי לחזק את אותם מישראל שהתייאשו  

 וסברו שבגללל חטאיהם לא יקומו 

מציי   רבי יצחק נפחא  ]שהיו  ורמשים  כולו שקצים  בני אדם שחיפו את ההיכל  "ואבוא  אמר: אלו  קירות ההיכל[. שנאמר:  על  רין צלמים 
 ואראה והנה כל תבנית רמש ובהמה שקץ וכל גלולי בית ישראל מחקה על הקיר סביב וגו'"  

 היינו שאפילו מחשבה טובה אין עוברת בהם באקראי.  -  ועי"ש בן יהוידע 

ן שאין בהם לחלוחית מצוה. לכן חיו, לסימן להם,  אלו לא כפרו בתחית המתים, אלא חשבו שאינם ראויין לכך כיו  -  ועיין שם מהרש"א 
 שאף הם יחיו לעתיד, אחר שיהיו נדונין בגיהנם.

והטעם שחיו, כדי להראות לנבוכדנצר וסייעתו, שאפילו הרעים שבישראל יש להם תקנה, וחשובים הם לפני הקדוש    -  ועי"ש בן יהוידע 
תם: "והעבירני עליהם סביב סביב". והיינו, שעל אותם אנשים שחיפו את ההיכל,  ברוך הוא, ועל כן יהיו נבהלים, ותאחזם רעד.   וכתיב ה 

 שכתוב עליהם לשון "סביב", עבר עליהם יחזקאל להחיותם.

 אבל בפשטות זה צ"ע כיון שלא מחלק בין לדון ללמד א"כ איך אפשר שזו מדה טובה הרי נקרא רשע כנ"ל.  עי"ש   ט
בשם מדרש פנחס בשם רבי גדליה מליניץ בשם רבו המוכיח )רבי יעקב יוסף    בבאר מים חיים שם אות ק'   בראשית קכא בעש"ט עה"ת    י

 מפולנאה תלמיד הבעש"ט( שמסתמא שמע זאת ממנו. כך כתב שם 

וכ"ש מי שאין לו לימוד זכות על אדם    לימוד זכות עליו אינו נכנס כלל בגדר צדיק.  שמי שגם רשע קטן לא אוהב ואין לו   אגב למדנו  יא
 א כבר חוזר להיות בגדר הרשע הנ"ל.כשר או על צדיק שהו 

 שנקרא בעל מום שאינו יכול לנגן כיון שהכלי שלו פגום שהרי כל הפוסל במומו פוסל.  בכור בהמה טהורה ב' ג'  עי"ש לק"ה   יב
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כי כאן עוסק בשלב   ,נ"ללא עוסק בתיקון המדות והמדמה,  ,עצמו י פלכוכן  כל אדםבלזה שגם כשעוסק והטעם 
טוב    ,קודם התשובהש ולא מוצא בעצמו  כאן מדבר מאדם שנפל לעצבות  כדי  דבר להא  ולא מוצאכי  בו  חז 
ל  ,לרצות לשובו  עצמו להתחזקא את  כיצד להביצה  צאת מעצבותו, אליו פונה רבינו בעל ו עצמוכיצד לתת 

ורק   לשוב  נדאח"כ  כוחות  בתורה  שם  המבואר  את  אותו  ללמד  אפשר  זו  קרקע  המידות   על  תיקון  בעניין 
 . כרון עוה"ב והשגות עוה"בי והמדמה עד לז

 

 חלק ב' של התורה 
של העצבות שהיא סט"א לכף רבינו כיצד אדם יכול וצריך מניה וביה להוציא את עצמו מכף חוב  ברמדבו 

 זכות שהיא השמחה.  
שנפל   גדול  צדיק  אותו  אם  ובאמת  רבינו  של  חדוש  שזה  אפ"ל  ואולי  בבעש"ט  מצאתי  לא  הזה  החידוש  את 

ילו על  פ הבעש"ט דיבר על זה שאפנופל כל כך. דהיינו שאע"   ההיה יודע מעצה זו לא הי   לעצבות )חי"מ סה( 
והטעם נ"ל כי כפי שנבאר לקמן   .אבל לגבי עצמו לא דיבר  ,ל זה לגבי אחרכוכנ"ל. רשע גמור צריך ללמד זכות 

 שכלפי גדולת הש"י באמת צריך להצטער מאד על כל חוסר שלימות בעבודתו ית'.  
 

   החוסר שלימות לשמחה מהנקודה טובהעל   הצערהגשר הצר שבין  
קורה    כיצדדהיינו לבאר    \יגשר צר/ששייך לסוד הג  עניין כללי יותר  ן עומק החדוש בעיצה של אזמרא הואבילה
יכול ליפול עד לעצבות שהיא סט"א ועד שלא רואה טוב שזה ממש הפך כל מהותש של    ו צדיק כל כך גדול 

 שמהותו היא טוב עין ושמחה בחי' התם השמח תמיד בחלקו.   ,צדיק
ים תמיד אפילו ושמח  בספורי מעשיות  ם התם שדבר עליו רבינוהטים שסוברים שאנשים פשו יש הרבה    ומאידך

וסוברים שזה לאיזה עבירה שנפלו בה,  ונראה  הי   \יד/מה שאמר רבינו  בחי'  סמוך  עבירה  עובר    השאפילו אם 
   .היה לו התחזקות להמשיך בעבודה. אבל באמת לא קרב זה אל זה כללגדולה 

ל דבר אפילו איך שמצד אחד באמת על כ  ,ני הקצוות של העניין כיצד רבינו תופס את שועיין תורה מט תנינא  
שאינו עבירה רק שאינו כרצונו ית' ראוי האדם לעונש גדול ומאידך מיד מחזק שם שהעבר אין העיקר להתחזק  

ה  ג במדרממילא גם השמחה שלו היא    ,. נמצא מי שלא אוחזו חיל ורעדה על כל נדנוד עבירהמכאן ולבא וכו'
בגדולת הש"י   ,נמוכה מאד לו השגה  להיות  ,שהרי אין  יכול  בקל  ית'  לכן  בו  זלזול  בבחי'  עד   ,ששמחתו היא 

 שיכול לההפך לליצנות )דהיינו זלזול בדבר של קדושה(.   
היא  ש  ,בותוך רצה לחזק את עניין ההתחזקות בנקודות טכשכל  כיון    ,ונראה שהטעות הזו נובעת ממה שרבינו

  , דות שלוכיצד התם היה מצטער בהתבוד  ,לכן לא סיפר כלל על הצד השני של מטבע  ,גילהת שעצה מחודש
בשלימות  הקב"ה  את  לעבוד  זוכה  שלא  קצוותדומ  ,על  ג'  עם  שלו  התפלה  כראוי   ,וע  להתפלל  זוכה    ולא 

ם בשלימות לעשות מכל התפלה אחד. ורק סיפר כיצד אשתו ובני אדם מבחוץ לא הצליחו להפילו בקושיותיה
  וכיצד לא היו לו שום פניות בעבודתו.

ת  מצד אחד לתפוס שלפי גדולתו ית' באמ  ,ל בשני הקצוותבס את הח כנ"ל וחייבים לתפונמצא שהם שני קצוות  
נדנוד עביר  להיות בצערראוי   כל  חוסר השלמת איזה עבודה כראוי   המאד על  וכגון אותו צדיק    ,ואפילו רק 

דך דייקא מהשגת  לא הצליח להשלים עבודתו לילך אנא ואנא בביתו. ומאי )בחיי מוהר"ן סה( שנפל מאד מזה ש
ית' אז ית'  י כיון שגדולתו  איזה  אבל בוודאי    ,אסור להיות בעצבות  לכן   ,גילה דעתו ששונא את העצבותהוא 

שהקב"ה שונא  ומרה שחורה    רק להזהר מאד שלא ליפול מזה לעצבותעל זה,    בצער וי להיות  אר  שעה ביום
 .  אותה

בלק"ה/ ה  וז המבואר  טובות    \טובחי'  נקודות  בעצמו  למצא  אזמרה  של  הזו  טמאים  שהעיצה  מטהרת  היא 
 ומטמאת טהורים. 

פשוט אוהב  ש  ונ"ל  בוודאי  העבירה  על  עצם הצער  יכול  מאדהקב"ה  את  בקל  דקדושה  אפילו  אלא שצער   ,
כיווץ שמביא לכבדות  ש  להביא לעצבות יסוד העפפועלת על הלב פעולת   ,שהם בחי' סט"א ר,  ועצלות מדת 

דהיינו רק בגלל שהמצטער בקל  ער על העבירה.   לכן העצבות שנואה כל כך אצלו ית'. אבל בוודאי לא הצ
ל ענו לעסוק בצער הזה אלא מיד לחפש רק את הטוב כדי לשמור  למתלבש בו העצבות וכבידות לכן אסור  

 
.  ניהן שרק היא הדרך הנכונה י בהוספות רשמנו רשימה גדולה של דברים שצריך עיון גדול למצא את הדרך הממוצעת ב   בסוף תורה ב'   יג

 בבחי' מה שאמר רבינו בתורה מד תנינא שהעולם הזה הוא גשר צר מאד.

ַאף   -  חיי מוהר"ן  יד מּור,  ּגָּ יק  ְלַצּדִ ַמֲחִזיִקים אֹוִתי  ם  ַאּתֶׁ אי  ַוּדַ ּבְ ֶׁ ש  ְרצֹוִני לֹוַמר  רֹוִאים אֹוִתי  ם  ַאּתֶׁ ֶׁ ש  מֹו  ּכְ ַמר,  י -ַעל -אות תנג אָּ ִייִתי  -ּפִ הָּ ֵכן ִאם 
לֹום ֲעבֵ  ָּ יֹוֵתר, ַאף עֹוֵבר ַחס ְוש  ה ּבְ דֹולָּ ה ּגְ י -ַעל -רָּ ם, ַרק  -ּפִ מֹו קֹדֶׁ ר ּכְ ֵ ש  ה ִאיש  ּכָּ ֲעֵברָּ ִייִתי ַאַחר הָּ ל ַרק הָּ לָּ ת אֹוִתי ּכְ כֶׁ לֶׁ ְ ה ַמש  ֲעֵברָּ ה הָּ ְיתָּ ֵכן לֹא הָּ

ַזיין-ַאַחר  עֹוֵבר  לֹום  ָּ ְוש  ַחס  זָּאל  ִאיְך  ִמיְך  זֶׁעהט  ִאיר  ִוויא  אט  )הָּ ה  ּובָּ ש  ּתְ ה  עֹוֹשֶׁ ִייִתי  הָּ ְך  ִניט    ּכָּ אר  גָּ ִמיְך  אס  דָּ ואְלט  ;,וָּ ה  ֲעֵברָּ ע  עְסטֶׁ ְגרֶׁ ִדיא 
ואְלט ִאיךְ  אְך וָּ ער נָּ ער יּוד ִוויא ְפִריר, דֶׁ ְרִליכֶׁ וען ַאזֹוי ֵאיין עֶׁ יוֶׁ עם ּגִ אְך דֶׁ ואְלט נָּ ואְרְפן, ִאיְך וָּ אּפ ִגיוָּ אן(:   ַארָּ ה ִגיטָּ ּובָּ ש   ּתְ

י      -ב  אות י   ' הלכות השכמת הבוקר הלכה א   -או"ח    ליקוטי הלכות   טו כֹול, ּכִ ְביָּ ִחיַנת ֱאלֹקּות, ּכִ ַעְצמֹו, זֶׁה ּבְ ם מֹוֵצא ּבְ דָּ אָּ ֶׁ ה ש  ה טֹובָּ ֻקּדָּ י ַהּנְ ּכִ
ֵאל ֵאיזֶׁה נְ  רָּ ִיֹשְ ּבְ ש   יֵּ ֶׁ ש  א ּכְ ד, ִנְמצָּ א חָּ ֵאל וקוב"ה ּכֹולָּ רָּ ְוִיֹשְ א  י אֹוַרְיתָּ ַרְך, ּכִ ִיְתּבָּ ל ַהּטֹוב ֵמִאּתֹו  ַהְינּו ֵאיזֶׁ כָּ ה, ּדְ ה טֹובָּ ר טֹוב, זֶׁה  ֻקּדָּ בָּ ה אֹו ּדָּ ה ִמְצוָּ

תּוב )שם ל"ג(, "ַטֲעמּו ּוְר  ּכָּ ֶׁ ּוְכמֹו ש  י )תהלים קמ"ה( טֹוב ה' ַלּכֹל,  ַרְך, ּכִ ִיְתּבָּ מּור ִעּמֹו  ּגָּ א  ַהּטֹוב הּוא ַאְחדּות  ְמצָּ ּנִ ֶׁ ל ַהּטֹוב ש  י כָּ י טֹוב ה'", ּכִ אּו ּכִ
ַר  ִיְתּבָּ נּו  ִמּמֶׁ ַהּכֹל  הּוא  הּוא  ֶׁ ש  קֹום  מָּ ל  כָּ ֱאלֹ ּבְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֶׁ ש  ַעְצִמי,  ּבְ מֹוֵצא  ֲאִני  ֶׁ ש  ה  ַהּטֹובָּ ה  ֻקּדָּ ַהּנְ ַהְינּו  ִיְסְמֵכִני",  ה'  י  "ּכִ ב'(,  )שם  ְוזֶׁהּו  קּות  ְך. 

ה  ּנָּ ֵ ִחיַנת טֹוב ה' ַלּכֹל, זֶׁה הּוא סֹוֵמְך אֹוִתי ּוֵמִקיץ אֹוִתי ֵמַהש ּ  .ּבְ
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ביום   ששעה  רבינו  שאמר  זה  העצלות.  הפך  שהיא  והשמחה  לב  להתמרמר  הרחבות  צריך  על ולהצטער  כן 
ואי עשית רצונו לזמן קצוב שלא    ית' אלא  חוסר השלמת העבודה  זאת  אותו מהחיוב    יחליששמוכרח לגדור 

וזה החילוק בין עצבות ללב נשבר המבואר במ"א.    כל היום.    לשמוח וגם באותה שעה אסור ליפול לעצבות 
עצלותהיא  שעצבות   והיא  הכעס  שהו  ,אבק  נשבר  הלב  אחי הפך  נקודת  אדרבה  לעשיה  א  קפיצה  וקשר  זה 
 והתחזקות.

כי בוודאי   ,נעלמת אצל הצדיקיםאלא רק היתה    ,נתבררה סוגיא זו לעצה מעשית  ונ"ל שעל כן קודם רבינו לא
אלא    ,החזיק מעמד בלא העיצה של אזמר הכל צדיק עבר עליו הרבה כשלונות ונפל בדעתו והתחזק וא"א ל

לתפוס   ידעו  בליבם  כנ"לשצדיקים  קצותיו  בשני  החבל  הזו  ,את  העיצה  כעיצה    ,ולקיים את  נתברר  לא  אבל 
 רבינו. כך נ"ל וצ"ע.  אלא ע"י  ,לאחרים מעשית ללמדה 

 
עוד נקודה מה שמונע אותנו לשמוח בנקודה טובה מבואר בלק"ה ראשית הגז ג' ו' )הובא בתורת נתן רפב אות  

עורר אותו רבנו  ו  ,שהיה קובל מאד על עכירת מעשיו  א'( שמוהרנ"ת מספר מה שסיפר לו רבינו על אדם אחד
ורק אח"כ גילה לו את העצה של    ,ר כולו רע ואין עם מי לדברלמצוא בעצמו נקודה טובה ע"י שאמר לו שכב

ומבאר שם מוהרנ"ת שרק אחרי שאמר לו רבינו    ,וצ"ע מדוע לא אמר לו רבינו מיד שילך אם אזמרה   .אזמרה
 דהיינו  ,ו רק רעעצמראשו להתחיל להביט על הטוב שבו. דהיינו שבתחילה ראה בשהוא כולו רע אז הפך את  

מתי יגיעו מעשי למעשה האבות )כמבואר בתנא דבי אליהו    ,ך כל אדם לומרובאמת כך צרי  ,בהשוואה לצדיק
ולומר הרי כלפי רשע    ,אזי צריך להפוך את הדבר ולהשוות עצמו לרשע  ,אבל כשנופל מזה לעצבות  ,רבה כה( 

 עי"ז יתחזק. ש בי עדיין הרבה טוב וי 
למטבע צדדים  שני  שיש  להנ"ל  ראיה  היא  זו  שיחה  לז  ,וגם  קורא  מוהרנ"ת  הראששהרי  את  להפוך  כי    ,ה 

בעצמו  אדם  לכתחילה   לדקדק  מאד  חובתואם  צריך  אותו  ,יוצא  מפיל  כשזה  את    ,אבל  להפוך  צריך  אז  רק 
 מעשיו. דהיינו רק על המעט טוב שיש ב ,הראש ולהסתכל הפוך

 

 ג' עצות ג' מדרגות 
דשטותא  עיין לקמן במקומו הארכתי בהקדמה בזה לבאר מדוע נמצא בדברי רבינו ג' עצות לזה דהיינו מילי  

ושלא עשני גוי ונקודת מצוה שעשה פעם. שהרי הן כל אחד בחי' אחרת ומדרגה שונה. ועוד מדוע כל כך קשה  
  לנו לשמוח בנקודת מצווה עי"ש. 

  ,ילי דשטותא ואח"כ שלא עשני גוי ואח"כ להרגיל עצמו לשמוח בדברים פנימייםיך להתחיל ממ ועפ"י רוב צר
י  הוא  שרק  נסתרות  בהצלחות  מהםדהיינו  לו    ,ודע  שאין  והמפורסם  הגלוי  אל  המסית  מהסט"א  לצאת  כדי 

וכשיודע לשמוח בעצם הקשר הנעלם שלו עם הקב"ה גם מה שלא    שמחה אלא בהצלחות הנגלות לעין כל.
 כי הכלל שכל מה שבפרסום הוא במדרגה נמוכה.  גלוי כלל, זו התחלת העבודה בקדושה.

היצה"ר   של  דרכו  לדעת  במצוותוצריך  להתלהב    להתלבש  לאדם  ה'להניח  המידה    בעבודת  על  יתר  מאד 
אותו   יפיל  שאח"כ  כדי  בהם  לעמוד  יוכל  שלא  עבודות  עצמו  על  שמים  לעצבות  ולקבל    , כנ"לכביכול  לשם 

בכבודו וכו'. לכן צריך מלכתחילה כשמתלהב ליזהר לא לקבל על  מאד  י  תוממותו ית' פגמ י עוצם רשהרי לפ
יותר ממה שבכוחו להתמיד,   כי העיקר להתקדם עצמו  כנ"ל.  ונחלש ליזהר מאד מהעצבות  ואם כבר התחיל 

ואמרו חכמים שבא נענתי לו בראשי  על כל גל וגל    וסיפרשנפל לים  ביבמות קכא.  ולא לחזור לאחריו וכר"ע  
אם היצה"ר    מכאן  כשבא  דהיינו  וכו'  להוריד את הרשע  בא הרשע  צריך  כשלון  איזה  בגלל  לעצבות  להפיל 

כל משבריך ", כמ"ש  כי אנו בים נגרש של עליות וירידות  שילך ולהמשיך להתקדם בעבוה"ש.הראש ולהמתין  
עיקר לא לתת לו ליצר להחזיר  ר שם הכמבוא  ,כמבואר בתורה ו' וצריך בקיאות גדולה בזהו  ",ך עלי עברווגלי 

 אלא להתקדם ולעצור להתקדם ולעצור. ,אותו אחורה 

שכתבנו  לתורה נד  מאד את היסוד שלימד בתורה נד ועי"ש בהקדמה    בקיצוררבינו  בחלק ג' של תורה זו מבאר  
 ביאור העניין באריכות. 

ע"י ב הציבור  היחיד של  כל תפילות  הוא המעלה את  הסוד  צבור בתפלה שעפ"י  סוד השליח  ד' מבאר  חלק 
ומעלה אותו לשכינה לנו. לכן נקרא חזן    שמלקט מהן את הטוב  ית' ותקבל שפע לחלק  בזה לפניו  שתתקשט 

 .לשון נבואה שהיא סוד הניגון כמבואר בתורה נד

עי"ש בהקדמה לדבור המתחיל ודע   בית רבן וסוד המשכן   וקות שלבחלק ה' מבאר סוד הרועים והבל של תינ
 שיש בכל דור ודור רועה )ושם כתבתי שהוא עניין שלישי בתורה. 

 עד כאן ההקדמה 
 

* 
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 [טז] רפב תורה 

 [.יט] לכף זכות \יח/את כל אדם \יז/ כי צריך לדון דע

צריך לחפש  ,  \כא/יושכרגע הוא בוודאי רשע במעש אפילו מי  דהיינו    \כ/ ואפילו מי שהוא רשע גמור

שיהיה בבחי' נקודת אחיזה שעל   [כד]   המעט אינו רשע  \כג / בו איזה מעט טוב, שבאותו  \כב/ ולמצוא

 
ון בעת נסיעתו ללבוב וחציה השני בדרך כשיצא מקראסנע ללעמבערג )חי"מ נט ולג וקסז( ועיין ימי מוהרנ"ת ח"א סימן  תורה זו נאמרה בשמיני עצרת שנת תקסח חציה הראש  טז

 כו.  
כאן    נקט לדון  יז התורה  בכל  וכן  ללמד  וכן  ולא  ביניהם  מחלק  שלא  תשובה  משערי  לקמן  ועיין  ביניהם.  לחלק  כתבתי  בהקדמה  ולעיל 

ג' לא חילק. ועי"ש אות י'.  ונ"ל שרבינו כן מחלק ועיין תורה נה אות ג' שלימוד זכות על הרשע  החפץ חיים הביאו בהלכות לשה"ר כלל  
 נקרא סילוק המשפט.

 ועיין לעיל בהקדמה התירוץ.  ספר המדות הרחקת רשעים אות ו' המלמד זכות על הרשע נקרא רשע.הובא ב   סנהדרין כו.ועיין  

ח שפסק כן להלכה לגבי החשוד על דבר אסור לדונו לזכות באותו דבר )עי"ש שירא שמים  שער ג' אות רי   תשובה לרבינו יונה  ועיין שערי 
  ( חייב לדון לזכות אפילו בדבר הנראה נוטה לאיסור גמור ובבינוני יש להטות רק בספק אבל בדבר חובה ישאיר על ספק ולא יכריע אבל 

ועי"ש בפירושו    ב משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע.י  במי שרוב מעשיו רע תכריע מעשיו ודבריו לכף חובה שנאמר משלי כא 
ר"ל מפני שהצדיק משכיל לסוף כונת הרשעים ומכיר את טבעם מסלף ומטה אותם ומכריעם, ודן אותם לכף חובה במעשיהם    -עה"פ הזה  

 ודבריהם, כי אין לדון את האדם לכף זכות רק בהיות רוב מעשיו ושרש כונותיו על דרך הטוב: 

. וצ"ע האדם משמע בה' הידיעה אדם מסויים וא"כ מאי כל אלא שכל אדם  שינה מהאדם לאדם ו   א' ו'  לשון המשנה באבות  נקט צ"ע ש   יח
מועיל   כבר  טוב  לקצת  אותו  לדון  שמספיק  משמע  לאדם  ששינה  רבינו  אבל  המשנה  פשט  משמע  כך  מעשיו.  כל  על  לזכות  לדון  צריך 

 ה.  לתיקון המבואר כאן דהיינו להעלות אותו מדרג 

הוא ככהן גדול שנאמר אשר יעשה    ה מסנהדרין נט. דעכו"ם עוסק בתור קרוים אדם ומקשה    יין תוס' יבמות סא. ד"ה אין העכו"ם ע   דך י מא 
וכו' ועי"ש שר"ת מחלק שעכו"ם נקרא האדם אבל אדם נקרא רק ישראל. לפ"ז רבינו ששינה רצה למעט עכו"ם שהוא כן   אותם האדם 

 רשע גמור.  

 אבות א' ו' יט
שרבינו גער בתלמיד ששאל האם אפילו על מי שהוא רשע גמור וא"ל שאין ישראל רשע גמור  וצ"ע א"כ איך  לד.    עיין חיי מוהר"ן   כ

למיד שאל על  תותיאבון צריך לדון לזכות וא"כ אולי אותו  עוד עיין בעש"ט עה"ת קדושים אות ג' שרק בעובר  אומר כאן כאותו תלמיד.   
וכן משמע ממה שלקמן מבאר שאפילו אם עשה  ונ"ל מלשו   העובר להכעיס. ן רשע גמור משמע שאפילו על רשע להכעיס מדבר רבינו 

זכות אפילו לא הזכות שבאר הבעש"ט. ועיין לעיל בהקדמה מה שהרחבנו    פעם מצווה כבר יש מקום לדון לזכות הרי שעכשיו אין שום 
 עפ"י הבעש"ט עה"ת פרשת בראשית.

 ועיין שיש"ק ח"ד סימן נ.  

ב'   יין בעש"ט ע  אות  קדושים  קבלנו  ב   עה"ת  זכות  לכף  חבירך  את  דן  הוי  ע"א(  דל"ב  )סנהדרין  ז"ל  רבותינו  ודרשו  עמיתך,  תשפוט  צדק 
ממרן אלקי הבעש"ט זי"ע שפירש הפסוק )תהלים ל"ט( מכל פשעי הצילני חרפת נבל אל תשימני, כשרואה אדם דבר נבלה מאיש רשע,  

זכות, כי מצד  שעבר עבירה חזקה, ידין אותו לכ  בו, ף  ומצד    רדיפת היצר הבוער  יודע חומר האיסור ,  פחיתות חומרו העב עושה,  ,  שאינו 
וכל זה וכיוצא בזה, ובזה מציל גם עצמו מדין, כי באמת ב( כיון שרואה דברי נבלה בחבירו, ידע שיש בו בעצמו גם כן מעין דבר זה, שיש  

יה לחבירו  זכות  וכשימצא  ומקטריגים,  דינים  התגברות  עליו  מחמת  שעושה  חוטא,  איש  על  דינים  מעורר  שאינו  ובזה  זכות,  עליו  גם  יה 
ממי   וריבות  נסיונות  עליו  שעוברין  בעת  בריבו,  אביונך  משפט  תטה  לא  משפטים(  )בפ'  בזה  מקיים  רשע,  מעשה  איזה  בו,  הבוער  היצר 

יון גדול, כי קבלנו ג( שאין נגזר על אדם שום גזר דין, אלא  מריבה מים הרעים והזדונים, אלא תעורר עליו כל מיני זכות, ובאמת כל זה נס 
יפסוק על עצמו, אלא מראין לו אדם שעשה איזה עבירה מעין מלאכתו, מלאכת עבירה שלו,   ובוודאי לא  אם כן הוא פוסק בעצמו כן, 

 עיי"ש גם אותיות ג' ד' ה'   ו   )אוצר החיים פ' משפטים דקצ"ג ע"ב(:  והוא פוסק עליו את הדין, וחותם זה הדין על עצמו ר"ל:

 שם מביא רבינו בשם הבעש"ט את השיחה הזו שהדן את חבירו דן את עצמו.  ועיין לעיל תורה קיג 
אלא צ"ל שמדובר במי שידוע ומוחזק לרשע גמור וא"כ צ"ע לכאורה מה יש לדון  נקרא רשע משמע שכבר דנתי אותו לרשע.    צ"ע אם  כא

 עוד.

הרי כל הפוסל במומו פוסל וכמבואר באריכות בבעש"ט עה"ת  של טוב  עד שאצטרך לחפש נקודה לבד    מדוע שאראה רע בזולת  ע צ" עוד  
ב  אות  תשעז(  ה.  -קדושים  קרח  תורה  של  בארה  בגליון  בזה  יפה  מאמר  רע  )ועיין  שכל  נד  בתורה  וכמבואר  עצמי  לתקן  אני  צריך  וא"כ 

בור . בחי' רע עין ומיתת הלב המונע זכרון דקדושה. וא"כ מדוע כאן  שאדם רואה זה פגם במדמה שלו שנפל לבהמיות ובחי' מנגן בכלי ש
 רבינו נותן עיצה לתקן את הזולת ולא את עצמי.

לקמן    הלשון  כב ועיין  הדעת  בהיסח  שמציאה  בגמ'  דאיתא  וקשה  מהחיפוש  חלק  זה  למצא  שגם  משמע  למצא ולמצא  ולבקש        .לחפש 
לשון    עוד אפשר לומר שולבקש הוא   דבר שכבר קיים רק היה נעלם ממך כמציאה.  העיקר הוא לחפש ולבקש ועי"ז פתאם תמצא ש  דהיינו

 שיזכה למצא.  דהיינו שצריך לבקש בתפלה בקשה בפה ולא רק לשון חיפוש  

ולא כל המעט.  מדנקט   כג טוב  הוא  רק חלק מהמעט  ולא שאותו משמע אפילו  יסודית     שבאותו  טוב  לנקודת  נראה שהכוונה  יותר  אבל 
אלו  החלק  לחלק.שהיא  בעצמו  בו  שייך  שלא  שלו  ממעל  ור  ק  מצווה  איזה  על  שמדבר  אפשר  הטוב  ו מאידך  הוא  ממנה  חלק  שרק  מז 

 דהיינו נקודת הרצון.

 .  אם רק אינו רשע זה עדין לא טוב   צ"ע  כד

 הרשע נקרא רשע. ועי"ש בכל הסימן.    . המובא בספר המדות ערך הרחקת רשעים אות ו' המלמד זכות על ו כאן טמון תירוץ לקושיא המפורסמת אצל אנ"ש מסנהדרין כ 
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מרשעתו להוציאו  נוכל  ידיו  .ידה  זכות   על  לכף  אותו  ודן  טוב,  מעט  בו  שמוצא  דהיינו   \כה/ זה 

צדדים   שני  בו  יש  כבר  טוב  בו  שמצאתי  כיון  אבל  רשע  הוא  שעכשיו  שאע"פ  דין  וכיון שעושה  בניהם  לדון 
שמידה טובה מרובה ומעט אור מגרש הרבה חושך בודאי אפשר שהוא יתחזק ויתגבר מעכשיו מעט מעט על  

ויוכל להשיבו בתשובה ,  יצרו עד שיהיה אפילו צדיק גמור   עי"ז מעלה אותו באמת לכף זכות, 

נא שהדיבור ממעשיו הרעים כי שבח הטוב מעורר ריח טוב ומחזק נשמתו כדמצינו להפך בתורה ח' תני   \כז/[כו]

. ועיין תורה קלו שאצל רבינו זה יסוד ברור שלדון אדם  מעוררים ריח רע המחליש נשמתו וידיעת ההפכים אחת 

   .לזכות כנ"ל זה מעלה אותו מדרגה

היינו  כח  ,ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננווזה בחי' )תהלים לז(  

ואע"פ שאתה רואה שהוא רשע גמור, אעפ"כ   .שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות

ועוד מעט ואין  ששם אינו רשע וזהו    כטצריך אתה לחפש ולבקש למצוא בו מעט טוב 
, כי אע"פ  [ל]   , שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין, ששם אינו רשערשע

וה איזה מצ  \לא/שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין, כי איך אפשר שלא עשה
ועי"ז שאתה מוצא בו עוד  ,  אע"פ שברור שכבר חזר בו ועכשיו הוא רשע גמור  \ לב/ או דבר טוב מימיו

הוא   מעט טוב ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות הזה  הטוב  וחוזר שבוודאי  בפיך  ואומר 
ו ית' אלא  חלק אלוק טוב אמיתי א"כ הוא יהודי שאם ישוב לא צריך גיור כי הטוב שבו הוא נצחי חלק מטוב

דהיינו כיון    עי"ז אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות,  שנתכסה בכמה כסויים ע"י היצה"ר

הרע נגד  ויתחזק  לגילוי  יצא  ממנו  נדבר  ואם  מכוסה  טוב  בו  שיש  לנו  ברור  טוב  עשה  עד שישוב ,  שפעם 

, ע"י שמוצא בהרשע עוד מעט וטוב, ששם ועוד מעט ואין רשעבתשובה עי"ז, וזהו  

  והתבוננתינו רשע, עי"ז א
 

 
כבר  מבואר    כה  שהוא  המעשה  על  דנים  שלא  מזה  מוכח  הדין.  מכח  לא  היא  הטוב  מציאת  אבל  לדון  מתחיל  טוב  שמוצא  אחרי  שרק 

 מוכרע כרע אלא מכח טוב אחר אנו מתחילים לדון מי שיכריע הטוב או ח"ו הרע.

 )הובא לעיל בהקדמה(   ות קכא ובבאר מים חיים שם אות ק'.עיין לעיל תורה קלו ועיין בעש"ט עה"ת בראשית א  כו

ו   עיין תורה  קלו  כז לזה  ראוי  דנין אותו אם  עליך  שכל העולה מדרגה  הוא חלוק  ע"י  עי"ש שאם  חותה על ראשו  אפשר שגחלים אתה 
  אותו לזכותדן  שאתה  

י גדליא מליניץ בשם רבו הרב המוכיח שכנראה  מדרש פנחס בשם רב עה"ת בראשית אות קכא באר מים חיים שם אות ק'.    ועיין בעש"ט 
ומי  ששמע מהבעש"ט   ישראל  יגאל את  ובזה  זכות  גמורים ילמד  וגדול גדולים ומשיח אפילו על רשעים  צדיק קטן אוהב רשעים קטנים 

 שמלמד זכות על רשעים גמורים הוא מבחי' משיח.

 וסיף ותיקן מוהרנ"ת הרבה בתקפא בדפו"ר חסר כאן מעורב כאן מה ששיך לקמן וכן בכל התורה הזו ה  כח

 טוב   -טיב, בתרלד ומתרלו  -בתקפא לא ברור ונראה  כט

 } עיין בוצינא דנהורא לרבי ברוך ממעזבוז זצ"ל.   ל
 דווקא עשה או אפילו שמענו שרוצה לעשות או אולי אפילו רק רוצה לרצות. ולא נראה אלא שעשה ממש.  צ"ע האם   לא
 ב משמע אפילו כבר חזר בו מזמן ר  צ"ע   לב
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שם על   ואיננוהיינו כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדריגתו,    ,על מקומו ואיננו

טובה, ודנין    \ב/נקודה  אאיזהדהיינו  ,  כנ"ל  מקומו הראשון, כי ע"י שמוצאין בו עוד מעט טוב

והתבוננת על אותו לכף זכות, עי"ז מוציאין אותו באמת מכף חובה לכף זכות. וזהו  
כבר לא במקומו הקודם כי הוא   את הו התבוננות כדי להבחין שבאמ  משמע צריך  כנ"ל   מקומו ואיננו

   :  , והבןבזמן קצר, אלא כשמתמידים בזה  עניין דק לא ניכר להדיא
 

ע מעמיד כאן במי שלא מוצא העמיד ברש  שלעילל אדם על עצמו ומה  עתה יבאר כיצד לקיים עצה הנ"ל כ
ומביא לדוגמא מי שלא מצא בעצמו   \ג/אולבקש ולמצכאן נקט לשון הנ"ל שצריך לחפש ו  םבעצמו שום טוב וג

וצדק מלכותא    לאא וכל מצוותיך צדק  לעיל  קומה כמבואר  כל מצוה היא  כי  והביאור  נקודה לבד שבמצוה 
כראוי   האמת  בה  מאיר  לא  כאשר  צדק  שנקראת  אלא  המלכות  קדישא  מדת  היא  שמצוה  וכשהיא נמצא 

כי    ,על הנקודה היסודית שבה שהיא לעולם נשארת וזו הרצון בקטנות ביותר אזי היא נקודה דהיינו שנשארת  
ו וכל מדרגות השכל אבל את הרצון לא לוקחים לעולם.  נסיון לוקחים מהאדם את הדעת  הרצון הוא בשעת 

כראוי במעשים אבל   בכוחו להמליך את הקב"ה  ואין  דקטנות  כשהאדם במוחין  וגם  כל המלכת הקב"ה  יסוד 
יכול ל יכול להרים רצות להמליכו בשלימות. ורבינו מבאר כאן שכל אחד לגבי עצמו  מצד הרצון תמיד הוא 

מצווה שהי  פעם  עשה  בוודאי  כי  קיימת  תמיד  שהיא  בעצמו  שמוצא  זו  מנקודה  עצמו  רצון    האת  נקודת  בה 
, וא"כ בודאי נמצאת בו \הכי הרצון הוא הארת נשמתו בו חלק אלוק' נקודת אלוקות שיש בכל אחד/  \ד/ שלימה
  ה הזו ואפשר להתחיל לאחוז בה ולשמוח.הנקוד

אמרנו עפ"י תורה ח' תנינא במה שמשבח את חבירו מחזק נשמתו ונותן  לגבי זולתו  וצ"ע מה יעשה בה דלעיל  
 לו כח להתגבר על יצרו אבל במה שמשבח את עצמו אין בזה שבח. 
אותו מבואר ש מוהר"ן סה    ומבואר יותר בחיי עוד קשה שבמעשה מצדיק שנפל לעצבות שבסוף ספורי מעשיות  

נקודה שלא הולא מצא בעצמו טוב אלא שצדיק   גוי דהיינו  יהודי    אלא עשני  עשה אלא הקב"ה עשה אותו 
דהיינו נקודה טובה באיזה מצוה  ונקודה זו אין בה שום חסרון, וצ"ע מדוע שם לא מצא את הטוב הנזכר כאן  

 דמשמע מרבינו כאן שזה תמיד קיים.  שעשה מימיו, 
תנינא  סוף    לקמן עיין  עוד   כד  תנינא  תורה  מח  תורה  עצמו    במילי שאפילו  וסוף  לשמח  צריך  ועיין  דשטותא 

הג'   כל  שמזכיר  כה  מכתב  מהרנ"ת  ולהתחזק  הנ"ל  דברים  מכתבי  בהם  לאחוז  טובות  דהיינו  שצריך  נקודות 
ומ  גוי  כזה(  י ושלא עשני  )גם הוסיף במה שזכינו לידע מאור  ואר שהיום מחמת  מב  \ו/ אבל בלק"הלי דשטותא 

   .\ז/דשטותא י מילע"י אלא לשמוח בשלא עשני גוי נפילת השמחה כל כך כבר א"א גלות השכינה שהיא 

 
 א זה   –בתקפא    א 

ק. ולכאורה לפ"ז אולי הכוונה לנקודת הרצון שנשארת אצל  , במהות היא הדבר הקטן ביותר בלא שום אורך או רוחב וכ"ש עומ הנקודה   ב
האדם אפילו בקטנות ביותר כמבואר בכהאריז"ל לגבי המלכות שיש בה רק ספירה אחד יסודית וכל השאר תוספת. וקצת קשה על ממה  

 שנקט לעיל שעשה מעשה טוב, מעשה דייקא, משמע רצון לבד אינו מעיל לדון לזכות וצ"ע.  

שבכל אחד יש נקודה שאין בחבירו ונראה שם עומק העניין מצד אור נשמתו שזו נקודה השייכת רק לו כי אין עוד נשמה    ועיין תורה לד 
שנמצאת באותו מקום בקומת אדם הראשון שהיא קומת כנס"י, שרש נשמות ישראל. ממילא מצד מקומה כל אחת מאירה בגוון אחר וזו  

מושל, כי כל נקודה צריכה להיות כלולה מכל הנקודות ולכן את הנקודה שלו כל מי שרוצה  הנקודה שאין בחבירו ומיוחדת לו. ובה הוא  
 שתיהיה כלולה בו חייב לקבל זאת רק ממנו או מהצדיק שהוא כולל את כולן.

 הזה חוזר בתורה ד"פ   הלשון  ג
ש  כך משמע   ד מצוה  על  מדבר  מדוע  צ"ע  שביארנו  כפי  המצוה  נקודת  אם  כי  צ"ע  אבל  בפנים  עכ"פ  בלשון  מצוה  בכל  הרי  פעם  עשה 

 נקודת רצון תמיד קיימת ואם לא מדוע שנמצא אותה באיזה מצוה שעשינו פעם יותר ממצוה של עכשיו.
לק"ה   ה  ב'    עיין  א'  הבקר  ּת   -השכמת  ֵמאִּ ַהּטֹוב  ל  כָּ י  ּכִּ כֹול,  יָּ בְּ ּכִּ ֱאלֹקּות,  יַנת  חִּ ּבְּ זֶׁה  מֹו,  ַעצְּ ּבְּ מֹוֵצא  ם  דָּ אָּ ֶׁ ש  ה  טֹובָּ ה  ֻקּדָּ ַהּנְּ י  י  ּכִּ ּכִּ  , ַרךְּ ּבָּ תְּ יִּ ֹו 

וָּ  צְּ נּו ֵאיזֶׁה מִּ ַהיְּ ה, ּדְּ ה טֹובָּ ֻקּדָּ ֵאל ֵאיזֶׁה נְּ רָּ ֹשְּ יִּ ש  ּבְּ יֵּ ֶׁ ש  א ּכְּ צָּ מְּ ד, נִּ א חָּ ֵאל וקוב"ה ּכֹולָּ רָּ ֹשְּ יִּ א וְּ תָּ ּמֹו  אֹוַריְּ מּור עִּ דּות ּגָּ ר טֹוב, זֶׁה ַהּטֹוב הּוא ַאחְּ בָּ ה אֹו ּדָּ
וּ  ַלּכֹל,  י )תהלים קמ"ה( טֹוב ה'  ּכִּ  , ַרךְּ ּבָּ תְּ ַהּכֹל  יִּ הּוא הּוא  ֶׁ קֹום ש  ל מָּ כָּ ּבְּ א  צָּ מְּ ּנִּ ֶׁ ש  ַהּטֹוב  ל  י כָּ ּכִּ י טֹוב ה'",  ּכִּ אּו  תּוב )שם ל"ג(, "ַטֲעמּו ּורְּ ּכָּ ֶׁ מֹו ש  כְּ

הוּ  ֶׁ י, ש  מִּ ַעצְּ י מֹוֵצא ּבְּ ֲאנִּ ֶׁ ה ש  ה ַהּטֹובָּ ֻקּדָּ נּו ַהּנְּ י", ַהיְּ ֵכנִּ מְּ סְּ י ה' יִּ זֶׁהּו )שם ב'(, "ּכִּ . וְּ ַרךְּ ּבָּ תְּ נּו יִּ ּמֶׁ חִּ מִּ יַנת טֹוב ה' ַלּכֹל, זֶׁה הּוא סֹוֵמךְּ  א ּבְּ חִּ יַנת ֱאלֹקּות ּבְּ
ה  ּנָּ ֵ י ֵמַהש ּ יץ אֹותִּ י ּוֵמקִּ  אֹותִּ

ה'    לק"ה  ו ד'  ַעל  -נפילת אפים  א.  טּותָּ ְּ ש  ּדִּ ין  ּלִּ מִּ ֵהם  ֶׁ ש  א  מָּ לְּ עָּ ּדְּ ין  ּלִּ מִּ ּבְּ ת  ֶׁ ש  ֻלּבֶׁ מְּ יא  הִּ לּות  ּגָּ ּבַ ה  חָּ מְּ ַהּשִּ יו  ָּ ש  ַעכְּ ֶׁ ש  ֵמֲחַמת  ן  ּכֵ ַעל  ֶׁ   וְּ ש  י  מִּ ן  ה  ּכֵ רֹוצֶׁ
י   י ּגֹוי אִּ ּנִּ ש ַ לֹא עָּ ֵאל וְּ רָּ ש ְּ ַרע יִּ זֶּׁ יֹות מִּ הְּ ה לִּ כָּ זָּּ ֶׁ ַמה ש ּ ת ַיֲהדּותֹו ּבְּ ַ ֻדש ּ קְּ מַֹח ּבִּ ש ְּ ה לִּ חָּ מְּ ש ִּ בֹוא לְּ א  לָּ טּותָּ ְּ ש  יֵלי ּדִּ ֵדי מִּ ם ַעל יְּ י אִּ ה ּכִּ חָּ מְּ ש ִּ בֹא לְּ ר לָּ ָּ ש  פְּ אֶׁ

לּות הַ  ה ֵמֲחַמת ּגָּ חָּ מְּ ה ַהּשִּ לָּ פְּ ם נָּ ָּ ש  י לְּ א, ּכִּ קָּ יְּ "ל.ּדַ ּנַ ֵאל ּכַ רָּ ש ְּ ל יִּ ֶׁ ן ש  תָּ חָּ מְּ הּוא ש ִּ ֶׁ ה ש  ינָּ כִּ ְּ  ש ּ

ג' דברים לשמוח    ובאמת   ז בלק"ה ממה שמונה  וכן משמע  עיצה לצאת מעצבות השנואה  רק  נכלל בשמחה דקדושה כלל אלא  זה לא 
ש    -אות נג     'מנחה ז   בהם שמחה דקדושה לא מונה דבר זה. עיין לק"ה  ּלָּ ֻ ש  יר מְּ ִּ יַנת ש  חִּ זֶׁה ּבְּ י ּגֹוי,    וְּ נִּ ש ַ ּלֹא עָּ ֶׁ ינֹות, ַמה ש ּ חִּ ה ּבְּ ָּ לֹש  ְּ ש  תֹו ּבִּ חָּ מְּ ּשִּ ֶׁ ש 

ל אֶׁ  ֵמנּו ּכָּ ַעצְּ ינּו ּבְּ כִּ זָּּ ֶׁ ת, ּוַמה ש ּ ֱאמֶׁ יק הָּ ּדִּ ים ֵמַהּצַ ַרֲחקִּ ים ַהמְּ קִּ ים ַהחֹולְּ ן ַהּתֹועִּ נּו מִּ ילָּ ּדִּ בְּ הִּ ֶׁ ּלָּ ּוַמה ש ּ ֻ ש  יר מְּ ִּ יַנת ש  חִּ זֶׁה ּבְּ ֻקּדֹות טֹובֹות. וְּ ֵאיזֹו נְּ ד לְּ .חָּ   ש 
עיצה זו לכתחילה אלא שאפילו במילי דשטותא צריך לשמוח    בולכן גם רבינו בלק"מ )סוף תורה כד תנינא וסוף תורה מח תנינא( לא כת 

 העיקר לא לפול לעצבות. ורק בע"פ כנראה דבר עם מוהרנ"ת שהיום מחמת נפילת המלכות והשמחה כך כך א"א להתחיל אלא מזה.
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  דשטותא וכן רבינו כאן   מילי ק הנ"ל כן מצא טוב בלא  י אותו צד  וכיצדוא"כ שוב צ"ע מדוע רבינו לא אמר זאת  
 .  \ח/ מוצא טוב במצוה שזה יותר גבוה משלא עשני גוי 

נ"ל ש  לכן  מה  כפי  אדם  וכל  מדרגות  ג'  ושהן  בדעתו  בגלותנפל  השכינה  את  לשמוח.  הפיל  במה  מוצא   כן 
 .  ומוהרנ"ת מדבר לרוב העולם ואותו צדיק נפל למדרגה האמצעית ורבינו כאן מדבר ממדרגה גבוהה יחסית
ר זכה  לכן למעשה נראה שתחילה צריך להוציא עצמו מהסט"א של עצבות וזה במילי דשטותא ואח"כ כשכב

לב יש לו כבר קצת כלי לראות טוב בשלא עשני גוי ועי"ז עולה עוד עד שיזכה גם למצא נקודה    רחבותלקצת  
   .  \טטובה באיזה מצוה שעשה/

כי עיקר המונע את השמחה היא במה שהיצה"ר האי גלה דמטבע לספינתא )כמבואר בסוף תורה א'( דהיינו  
הגלוי  רק  הוא  שלנו  ההצלחה  אחרים  ומה  \י/שמבחן  בעיני  חן  מצוה    ,שמוצא  בנקודת  לשמוח  לנו  קשה  לכן 

יודע ממנה לכן צריך להתחיל משמחה במילי דשטותא שזו שמחה בגבר  שהיא דבר פנימי שרק הוא בעצמו 
 םמיי הגלוי ובזה יוצא מעצבות ואזי מתחיל עבודת השמחה באמת שהיא להרגיל עצמו לשמוח גם בדברים פני

שהוא פחות נגלה ממילי דשטותא אבל גם פחות נסתר מנקודת מצוה דהיינו הרצון   שלא עשני גוי   יותר וכגון 
לעשות רצון הש"י בשלימות. לכן צריך ללכת בזה מדרגה לדרגה עד שיצא לגמרי מעצבות ורע שלי  הפנימי  

 כל דבר שעושה אפילו פגום וכמו שלמדנו מהתם במעשה מחכם ותם בספורי מעשיות. בעין ויזכה לראות טוב 

להיות    כןויא מאד  ליזהר  האדם  שצריך  ידוע  זה  כי  בעצמו,  גם  למצוא  האדם  צריך 

תמיד תנינא  בשמחה  כד  בתורה  כמבואר  גדולה  מצוה  מאשהיא  העצבות  ולהרחיק   יבד ו , 
תנינאיג דומא מח  בתורה  כמבואר  אותה  שונא  והקב"ה  סט"א    )כמבואר אצלינו כמה פעמים יד  שהיא 

ורואה שאין בו שום    ,כשמתחיל להסתכל בעצמועצמו  שנפל בדעתו לבחי' רע עין על  ( ואפי'  [טו]
זה בעצבות ומרה שחורה ח"ו,   על ידי, והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר להפילו  טוב

אעפ"כ אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב, כי איך אפשר  
ותו הדבר הטוב,  איזה מצוה או דבר טוב, ואף שכשמתחיל להסתכל בא  שלא עשה מימיו 

ו פצעים  ג"כ מלא  רואה שהוא  בו מתהוא  והדבר  [טז]   םואין  היינו שרואה שגם המצוה   ,
כראוי  שבקדושה שזכה לעשות, הוא ג"כ מלא פניות   שמים  לשם  נעשה  שלא  ומחשבות דהינו 

, עכ"ז איך אפשר שלא יהיה באותה המצוה  כגון בלא דחילו ורחימו כראוי  זרות ופגמים הרבה
שבקד טובוהדבר  מעט  איזה  הרצון   \יז/ושה  פניות  \יח/ כגון  בלא  בלב  נעלם  היה  שהוא  כי לעשות   ,

  .עכ"פ איך שהוא, עכ"פ היה איזה נקודה טובה בהמצוה והדבר טוב שעשה

 
כמעט אין הבדל בין שלא עשני גוי לבין אותה נקודה שהיא הארת נשמתו שממנה הרצון שהרי רק ליהודי  אפשר בעומק העניין    אמנם  ח

יש אותה אבל אעפ"כ יש חילוק במה שנקט כאן לשון חיובי ושם לשון שלילי. דהיינו שיש חילוק גדול בין שעשני יהודי לשלא עשני גוי.  
 סופים אליו ית' זה עוד הרבה יותר מעצם העניין שאני יהודי. כך נ"ל.ועוד כשמוצא טוב במה שעכ"פ בליבו יש התעוררות וכ 

אנא    ובזה אולי   ט בהליכה  הש"י  לעבוד את  שבכוחו  גדול  כזה  שצדיק  מובן  דלא  לעצבות  שנפל  צדיק  אותו  עם  קרה  מה  לתרץ  אפשר 
נש לתקן  שיכול  רפ  הר"ן  ובשיחות  עי"ז  מתים  להחיות  יכול  שצדיק  צב  תורה  )עיין  בביתו  מה  ואנא  לפי  ובפרט  לעצבות  יפול  עי"ז(  מות 

הנ"ל   ואולי מחמת שלא הצליח לקיים העבודה  בזה  יפול  ואיך קרה שצדיק  פגם המדמה  עין  בחי' רע  היא  שעצבות  נד  בתורה  שלמדנו 
ואנא ביתו כראוי נצטער מאד שלא עשה נחת להקב"ה כראוי ומחמת שהתחיל לראות רע נפל מבחי' עין טובה לבחי' מי  תת  לילך אנא 

הלב לפי בחינתו והתגבר בו המדמה להפילו עוד ועוד עד שלא מצא טוב בשום מעשה שעשה וראה רק רע בכל מעשה טוב שעשה מימיו  
עד   רע(  גדול למצא  יצרו  גם  גדול כך  )וכנראה ככל שהוא  מימיו  בשום מצוה שעשה  במצווה לא מצא  הנ"ל שיש  הנקודה  עד שאפילו 

ת' לא עשאו גוי דהיינו נקודה שהיא טובה בעצם כי אין לו שותפות בה רק הוא ית' עשאה לבדו.  שלא מצא שום טוב אלא במה שהוא י 
עוד צ"ע דנראה שא"א לומר שזו היתה כל שמחתו כי אם נשאר בזה שלא עשני גוי עדין כשחוזר ומסתכל על עצמו הוא באמת לא שווה  

יהודי   נראה שמכח השמחה על שהוא  יחזור לעצבות לכן  ושוב  וכח להכניע את המדמה  כלום  זכה לרחבות לב קצת  מזה כבר  גוי  ולא 
למדנו   וכן  עין  טוב  הוא  צדיק  כאמור  כי  טוב.  רק  לראות  למדרגתו  שחזר  עד  טוב  ועוד  טוב  עוד  מצא  כבר  ועי"ז  עין  מרע  ולצאת  קצת 

 במעשה מחכם ותם שהתם גם בכל מצוה פגומה שעשה מצא בה טוב לשמוח בו.  

 ה -ארי   שהאיר לי החברותא   כמו   י
 ב[128בדפו"ר מכאן ועד ]והזהיר, נדפס במקום אחר ]צילים    יא 

 מאד   -מתרלו    יב 

 מאד   -מתרצו  יג

 מוהרנ"ת בתקפא  יד

 עיין תורה רכב ותורה כד ומח תנינא גם עיין תורה ה' וכד ועוד   טו

 לשה"כ ישעיהו א' ו'  טז

 א במ"א כל דעבדי לגרמי עביד הכוונה מעט טוב שהוא בלא פניות כי עם פניות גם הגויים עושים כדאית  נראה   יז
ברכת המזון ד' אות כ' גודל מעלת הרצון דקדושה כי לעבדו ית' במעשה מי יכול אפילו מלאך ושרף לא יכולים להתפאר    עיין לק"ה   יח

ון  שעובדים אותו כראוי לכן העיקר הרצון כי אין בכוחנו לעשות שום דבר מצוה ולא להנצל מעבירה אלא על ידו ית' ע"כ העיקר הרצ
 שרק בזה כחנו וכו' עי"ש שמאריך בזה.



 מוהר"ן                    רפב                תורה        ליקוטי                                     3קכא: 

עצמו,   את  להחיות  כדי  טוב,  מעט  איזה  בעצמו  למצוא  ולבקש  לחפש  האדם  צריך  כי 
ו כנ"ל,  לידי שמחה  ידיולבוא  בעצמו  על  ומוצא  טוב  זה שמחפש  הוא    ,עדיין מעט  עי"ז 

ועוד מעט ואין רשע  ויוכל לשוב בתשובה, בבחינות    \יט/ יוצא באמת מכף חובה לכף זכות 
  .כנ"ל והתבוננת על מקומו ואיננו

ולמצוא בהם איזה נקודות    ,היינו כמו שצריכין לדון אחרים לכף זכות אפי' את הרשעים
ועוד מעט וכו' והתבוננת  ות, בבחי'  ועי"ז מוציאין אותם באמת מכף חובה לכף זכ  ,טובות

ולמצוא בעצמו    וכו' זכות,  כנ"ל, כמו כן הוא אצל האדם בעצמו, שצריך לדון א"ע לכף 
א"ע,   יחיה  אדרבא  רק  ח"ו,  לגמרי  יפול  שלא  א"ע  לחזק  כדי  עדיין,  טובה  נקודה  איזה 

ה  וישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו, דהיינו מה שזכה לעשות מימיו איזה מצו
או איזה דבר טוב, וכמו כן צריך לחפש עוד, למצוא בעצמו עוד איזה דבר טוב, ואף שגם  
נקודה   איזה  ג"כ  משם  יוציא  עכ"ז  הרבה,  בפסולת  מעורב  ג"כ  הוא  הטוב  הדבר  אותו 

   .טובה, וכן יחפש וילקט עוד הנקודות טובות
 

יסוד שלימד בתורה נד ולהבין את  שניגון הוא ברור טוב מרע    עתה יבאר שלדון לכף זכות זה בחי' ניגון עפ"י 
העניין היטב מוכרח ללמוד שם את הנושא כי כאן קיצר מאד וסמך על דבריו שם שהאריך )ועי"ש בתורה נד 
בהקדמה להבין עומק ואריכות העניין( ומאידך אף שבא ללמוד משם גם נמצא מלמד לשם כי שם לא נתבאר  

שעי"ז יתקן את העין ואת הלב להיות טוב ועין וטוב לב וכאן כיצד יבוא לשמחה שעל ידה יכניע את המדמה  
 להפך עיקר העניין שעוסק בו הוא כיצד לשמוח נמצא שכאן משלים לשם ושם מלשים לכאן. 

במ"א   כמבואר  נגונים  נעשין  זמר,  כועי"ז  בכלי  מנגן  בחי'  נד(,  בסי'  מקץ  ויהי  )במאמר 
ר עצבות  נכאה  הרוח  מן  טובה  הרוח  בחי' שמלקט  ע"ש.  שהוא  נגינה ] כא   וח  כי  והכלל 

ועיקר הניגון נעשה, ע"י בירור הטוב מן הרע,    [.כב]   דקדושה היא גבוה מאד מאד כידוע
נעשי עי"ז  הרע,  מתוך  טובות  הנקודות  ומלקטין  ע"ש   כג ן שע"י שמבררין  וזמירות,  נגונים 

א"ע[היטב להפיל  מניח  שאינו  ע"י  כן  ועל  ומוצא   'ומחי  , .  ומבקש  שמחפש  במה  א"ע 
ומלקט ומברר אלו הנקודות טובות, מתוך הרע והפסולת שבו    ,מו איזה נקודות טובותבעצ

ולהודות לה'. כי זה ידוע   וכו' כנ"ל, עי"ז נעשין נגונים כנ"ל, ואזי הוא יכול להתפלל ולזמר
שכשהאדם נופל בדעתו מחמת גשמיותו ומעשיו הרעים שרואה שהוא רחוק מאד מאד מן  

יכול לפתוח פיו    הקדושה באמת, אזי ע"פ רוב ואינו  זה.  יכול להתפלל כלל מחמת  אינו 
שנופל  והכבידות  שחורה  והמרה  העצבות  גודל  מחמת  גודל    כדכלל,  שרואה  ע"י  עליו, 

הנ"ל העצה  ע"פ  א"ע  מחי'  כשהוא  אבל  מהש"י.  ריחוקו  שיודע    ,עוצם  שאע"פ  דהיינו 
ש"י, אעפ"כ בעצמו שיש לו מעשים רעים וחטאים הרבה מאד, והוא רחוק מאד מאד מה

ומשמח א"ע בזה,   'הוא מחפש ומבקש ומוצא בעצמו עדיין איזה נקודות טובות כנ"ל, ומחי
כי בוודאי ראוי להאדם להגדיל שמחתו מאד בכל נקודה ונקודה טובה מקדושת ישראל  

אזי הוא יכול להתפלל ולזמר    ,ומשמח א"ע עי"ז כנ"ל  'ואזי כשמחי  .שמוצא בעצמו עדיין
 ולהודות לה'.  

   .אזמרה לאלקי בעודיה בחי' )תהלים קמו(  וז
  עוד מעט ואין רשע בחי' העוד שלי שאני מוצא בעצמי בחי'   על ידי דייקא, היינו   בעודי

 אותה הנקודה, עי"ז אוכל לזמר ולהודות לה' כנ"ל.   על ידיכנ"ל, 

 
אמר עד שיבא לשמחה ומשמע שזכות וחובה הן שמחה ועצבות וכן מבואר בתורה נד עיקר שלימות הניגון הוא השמחה והמונע  לעיל    יט

 אותו הוא העין רעה דהיינו פגם המדמה 
 ו עדין סמנים כלל( ובתקפא סגר והוסיף הסימן  במאמ' ויהי מקץ  )כי בדפו"ר לא הי –ציון זה נמצא בדפו"ר בלא סוגרים כך    כ 

 מוהרנ"ת בתקפא  כא 

 אות טז וסוף אות יז   'יא ואישות ג  'עיין לק"ה פטר חמור ב   כב 

 נעשים  -מתרצו  כג

 שנופל   -, בתרלד ומתרלוניפלש   –בתקפא לא ברור ונראה    כד
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אזמרה   שנעשין    ,דייקא  אזמרהוזהו  ונגונים  זמירות  ידיהיינו  הנקודות    על  שמלקט 

 :           כנ"לטובות 
 

רבכה שרוצה    ז"ל נו  י]והזהיר  מי  לכל  גדול  יסוד  הוא  כי  הזאת,  התורה  עם  לילך  מאד 
להש ] להתקרב  לגמרי  [כו"י  עולמו  יאבד  ולבל  רח"ו,  כי  מהשו,  שרחוקים  אדם  בני  , "יב 

חוקם הוא מחמת מרה שחורה ועצבות, מחמת שנופלים בדעתם, מחמת שרואים יקר ריע
ג קובעצמם  שידל  מעשיהם  לקולם  לבבו    כ"אקלקלו  נגעי  את  בעצמו  שיודע  מה  כפי 

זה ומחמת  ור  ,ומכאוביו,  בדעתם,  נופלים  לגמרי,  ימי  כזם בוהם  עצמן  אינם   ועי"זאשים 
בכ אפומתפללים  עושים  ואינם  כלל,  עד  י'ונה  לעשות  יכולים  שהיו  צריך    ע"כין.  י מה 

מחמת מעשים    שהוא  אע"פהאדם להשכיל מאד על דבר זה, כי כל הנפילות שבדעתו,  
,  עי"ז, הנפילה שבדעתו, והעצבות והמרה שחורה שנופל עליו  עכ"זרעים שעשה באמת,  

ח לגמרי  להפילו  כדי  דעתו  שמחליש  דבר,  בעל  מעשי  רק  הוא  צריכין    ע"כ.  "והכל 
טוב   מעט  איזה  פעם  בכל  בעצמו  ולבקש  לחפש  הזאת  התורה  עם  לילך  מאד,  להתחזק 

כנ"ל.  וונק וכו'  טובות  עדי א"עוישמח    ' יחי  ועי"זדות  לישועה  ויצפה  להתפלל  י,  ויוכל  ן, 
בבחי לה',  ולהודות  בעודי  'ולזמר  לאלקי  וע  אזמרה  ה'    י"זכנ"ל,  אל  באמת  לשוב  יזכה 

 : [כח] כנ"ל[
 

עיין תורה יב שכינתא בין תרי צדקיא יתבא צדיק תחתון מעלה לה את מעשה  עתה יבאר סוד השליח ציבור  
. וכיון שצדיק תחתון  ה ומתקשטת לפני צדיק עליון לקבל ממנו השפע מהקב"ההתחתונים ובונה אותה ועי"ז בא 

הטוב  את  היטב  לברר  צריך  בוודאי  ית'  לפניו  בהם  שתתקשט  מנת  על  הצבור  תפילות  את  שמעלה  זה  הוא 
ית'    \כט/ שבתפילות כדי שתוכל באמת להתקשט וכל שליח ציבור הוא בחי' במה שמעלה אליה,  כראוי לפניו 

דהיינו לראות ולברר את הטוב שבכל   \לא/לכן צריך הש"ץ להיות בעל עין טובה יודע נגן   \לנ"ל/ צדיק תחתון ה
וממילא גם תפלותיהם כבר עם הרבה יתר   \לגועי"ז מחזיר את הציבור בתשובה/   \לבדבר ואותו לנגן לפניו ית'/

   טוב וכנ"ל.
עוד מבאר שלא מספיק שהש"ץ יודע לברר את הטוב שבצבור אלא עוד גם צריך שיהיה בבחי' שרש להם כדי 

יכול להעלות את הטוב שבתפלות למלכות. יהיו תאבים להכלל בו בתפלתו ורק עי"ז  ונ"ל כי כמו    שנפשותם 
לנשמו שרש  הוא  בישראל  שר  כל  גם  כך  ישראל  נשמות  שרש  הוא  משה  בחי'  הגדול  שתחתיו שהצדיק  ת 

לאלף  שרש  הוא  מהם  אחד  כל  אלפים  ששרי  משמשע  תנינא  עב  עייןתורה  תחזה  אתה  בפרשת  וכדמצינו 
ולפ"ז בכל מנין השליח צבור צריך להיות   וכן שרי עשרות,  ושרי מאות כ"א מהם הוא שרש למאה  מישראל 

 .\לד/לכל הפחות שר עשרות. שרש למנין שלו

 
 מוהרנ"ת בתקפא  כה 

 לך עם התורה אזמרה עיין תורה י' תנינא ומח תנינא וקכה תנינא גם שם חזר להזהיר לי   כו

 ורובן  -מתרצו    כז

 '.ד אֹות ו ולק"ה ראשית הגז    .תקסטעיין חיי מוהר"ן סימן    כח 

ט'    עיין לק"ה   כט ַעל    -השכמת הבקר א'  וְּ "ל,  ּנַ ּכַ ֵרר  ּבָּ תְּ ּנִּ ֶׁ ש  ַהּטֹוב  יַנת  חִּ ּבְּ מִּ ַמע הּוא  ְּ ש  יַאת  רִּ קְּ יַנת  חִּ ּבְּ ר  ּקַ יךְּ הּוא    -עִּ רִּ ּבְּ א  ָּ ש  ֻקדְּ ַיֵחד  תְּ נִּ זֶׁה  ֵדי  יְּ
ל זֶׁ וּ  כָּ . וְּ ךְּ ַגּבָּ ה ברא קאתינא לְּ מָּ כֹול, חזי ּבַ יָּ בְּ ה, ּכִּ ינָּ כִּ ְּ ת ַהש ּ רֶׁ אֶׁ ּפָּ תְּ ּמִּ ֶׁ ַאת מ"ן, ש  ֵדי ַהֲעלָּ יּה ַעל יְּ ּתֵ ינְּ כִּ ְּ ּלּו  ש  ֻקּדֹות טֹובֹות ֲאפִּ ין נְּ אִּ ּמֹוצְּ ֶׁ ֵדי ַמה ש ּ ה ַעל יְּ

ַהּקְּ  ַהֲעלֹות  לְּ מ"ן  ַאת  ַהֲעלָּ יַנת  חִּ ּבְּ זֶׁה  י  ּכִּ ֵאל,  רָּ ֹשְּ יִּ ֵעי  ְּ פֹוש  ם  ּבְּ ֵ ַהש ּ בֹוד  ּכְּ ר  ּקַ עִּ זֶׁה  י  ּכִּ יֹוֵתר,  וְּ יֹוֵתר  ּבְּ ת  רֶׁ אֶׁ ּפָּ תְּ מִּ זֶׁה  ּובָּ ּפֹות.  לִּ ַהּקְּ ֵקי  מְּ עִּ ֵקי  מְּ ֵמעִּ ה  ָּ ֻדש ּ
ּדַ  רֹו  תְּ יִּ ֵתי  אָּ ד  ּכַ ס"ז(,  דף  )יתרו  זַֹּהר  ּבַ תּוב  ּכָּ ֶׁ ש  מֹו  ּכְּ ים,  מִּ עָּ ּפְּ ה  ּמָּ ּכַ ז"ל  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָּ ֶׁ ש  מֹו  ּכְּ  , ַרךְּ ּבָּ תְּ אי יִּ כדין  א  קָּ דקוב"ה  ידְּ א  מָּ ְּ ש  ואיתייקר  סתלק 

זֶׁ  ֹאד ּבָּ ה מְּ ַמּטָּ ים לְּ חִּ יּו ֻמּנָּ הָּ ֶׁ ֻקּדֹות טֹובֹות ש  ַעּלּו ַהּנְּ תְּ נִּ מּו וְּ רֹוּמְּ תְּ ּנִּ ֶׁ ש  א ּכְּ קָּ יְּּ י ּדַ א. ּכִּ ַתּתָּ א וְּ יֹוֵתר.ֵעילָּ כֹול, ּבְּ יָּ בְּ ה, ּכִּ ינָּ כִּ ְּ ת ַהש ּ רֶׁ אֶׁ ּפָּ תְּ א מִּ קָּ יְּ  ה ּדַ

שליח   יעקב   עיין קהלת   ל הו   -ערך  ציבור  התיבה  שליח  לפני  יורד  כן  ועל  למלכות,  להשפיע  הספירות  מכל  שליח  שהוא  יסוד  בחינת  א 
שהוא בחינת מלכות, ומשפיע בה בתפילתן של ישראל, ועל כן בתפלה שליח ציבור מוציא רבים ידי חובתו, דתפילה איהו בצדיק דאיהו  

ו' זעירא דצדיק וביה אית פדיון, אבל בקריאת ש מע אין השליח ציבור מוציא, דשם אין שייכות לבחינת צדיק,  ג' ראשונות וג' אחרונות, 
 רמוז ברעיא מהימנא פרשת משפטים קט"ו ע"ב: 

 המבואר בתורה נד    לא
פרשת    עיין בזה   לב ובמאור ושמש  תצוה.  פרשת  בתקנז(  נפטר  מזיטומיר תלמיד המגיד ממעזריטש  הלוי  וולף  זאב  )לרבי  ספר אור מאיר 

 ובספר אהבת שלום קמא לרבי מנחם מנדל קופל מקוסוב סוף פרשת ויקהל.  הרן את ידו  שמיני ויקרא ט' כב עה"פ וישא א 
כ' שם מבואר שהצדיק    וכן מבואר   לג תורה  ועיין  הוא כך  בזמן הדרשה  שגם  ועי"ש  ה'.  חיים שם אות  מים  במקור  בבעש"ט עה"ת אחרי 

 רה.  מכניע את הרע שבשומעים ע"י מטה זכויותיו ומעלה מ"ן את נפשותם ומוריד תו 

מהעשר כי הם קומה של עשר ספירות והוא הכתר כידוע שהדעת לא נכלל כשסופרים את הכתר והכא כיון שהוא שרשו    והוא אחד   לד
 תר.כ ומעליהם הוא בחי' ה 



 מוהר"ן                    רפב                תורה        ליקוטי                                     5קכא: 

זו  לכן צריך לבחור לשליח ציבור את הצדיק   שבקהל כמבואר בש"ע או"ח נג וממילא כל הקופץ להיות ש"ץ 
    גאוה לכן תיקנו להלכה )שם סעיף טז( כששולחים אותו יסרב תחילה ובשניה מהבהב ובשלישית יעלה.

דות טובות שנמצא בכל אחד ו הנק  ינו ללקטישמי שיכול לעשות אלו הנגונים, דה  דעולה

אפ הוא  ימישראל,  כנ"ל,  ישראל  בהפושעי  המתפלל לו  כי  העמוד,  לפני  להתפלל  יכול 
צ שליח  נקרא  הוא  העמוד,  הצי לפני  מכל  נשלח  שיהיה  וצריך  דה י בור,  שצריך  ייבור,  נו 

 דות טובות יהיו  ומהמתפללין, וכל הנק בכ"אדה טובה שנמצא ושיקבץ כל נק
 

 
 ג 149מכאן בדפו"ר נדפס בצילום   לה 
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יעמנ והוא  בו,  צ וכללין  שליח  וזהו  הזה,  הטוב  כל  עם  ויתפלל  בו  יד  שיהיה  וצריך  בור, 
אולי הכוונה שצריך    דות תאבים אליו, ויהיו נכללין בוו, יהיו כל הנקי"זבחינה גבוה כזו, שע

שיהיה השליח צבור בבחי' שרי עשרות של הצבור דהיינו שיהיה בבחי שרש לנפשותיהם שעי"ז יהיו נפשותם  

  .\אבים להכלל בו/תא 
דה  הנ"ל,  נגונים  לעשות  שיכול  אפיומי  זכות,  לכף  אדם  כל  את  לדון  שיכול  את   י'ינו 

למצ ולבקש  לחפש  משתדל  כי  והרשעים,  בכוהקלים  נקוא  שולם  כנ"ל,  טובות   עי"זדות 
בור,  יגה זאת, הוא יכול להיות חזן ושליח צינעשין נגונים כנ"ל, זה הצדיק שאוחז במדר

ההגון באמת, שצריך    להש"ץזו הצריכה    'ל לפני העמוד, כי הוא יש בו בחיינו להתפלידה
דות טובות תאבים אליו ויהיו נכללין בו כנ"ל, כי הוא יכול ושיהיו כל הנק  'בו בחי  'שיהי

 : בפושעי ישראל כנ"ל י'דות טובות שנמצא בכל אחד מישראל אפו לקבץ כל הנק
 

 בתורה זו י כאן מבאר רבינו עוד עניין שליש
ומבאר שהרועה עושה משכן וממנו מקבלים התינוקות שב"ר את ההבל פה שאין בו חטא הכוונה שכיון שאין  
בו חטא לכן הוא ראוי להיות מרכבה להבל רוחני עליון לכן כשהם מדברים תורה בהבל הטהור שלהם מתלבש  

 בו חכמה עליונה אלוקות טהורה. 
שבקדושה   לדבר  דומה  הוא  אם  בארץ  דבר  שכל  עליונה  הכלל  הקדושה  כי  לו  מרכבה  נעשה  למעלה  שיש 

המשכן  וזהו  בארץ  לה  בדומה  להתלבש  לו    \ב/שואפת  הדומה  כציור  שכולו  כלים  עם  בית  בארץ  שנעשה 
ברוחניות למעלה שעי"ז כאילו הבית מכריח את האלוקות והקדושה של מעלה הדומה לה לרדת ולהתלבש  

ישכח אותנו כמו מלווה הלוקח    ולשכון כמו משכון למטה. נמצא המשכן כמו משכון  ית' שלא  שקבלנו ממנו 
משכון מהלווה להבטיח שלא ישכח לפרוע חובו. ובמשכן בקדש הקדשים היה ארון ובו הלוחות שרש התורה 
ועליו כפורת ושני כרובים וצורת פניהם כפני שני תינוקות כמבואר בסוכה ה. ואת המשכן הגשמי הקים משה 

ונדבת  רבינו מנדבת העם הכי נמי   יש משכן רוחני למעלה צדיק הדור רועה הנאמן בונה מתפילות והרצונות 
 הלב של ישראל 

 ועפ"י הנ"ל שציור המשכן כציור הקדוש למעלה הרי שלמעלה יש בחי' תינוקות טהורים 
יורדת לישראל דרך   יוצא דבורו של הקב"ה אל משה הרועה הנאמן. דהיינו התורה  ומבין שני הכרובים היה 

ר של הצדיק יסוד עולם, יורדת תחילה לבין הכרובים, ומהכרובים לישראל ותחילה לדומה להם דהיינו הצינו
והוד עליונים שכידוע כל שפע   כי כנגד התינוקות של מעלה שהם נצח  בו חטא,  אותם שיש להם הבל שאין 

ד המקבל  אל  מהמשפיע  השפע  את  המוליך  ההליכה  כח  שהן  הנו"ה  דרך  לתחתון  מהעליון  הצדיק  יורד  רך 
המקשר ביניהם. כנגדם יש תינוקות למטה שהם הכרובים. והכלל שבהכרח שכל שפע היורד צריך שפע העולה 
לעורר אותו דהיינו מיין נוקבין ותשב"ר שהבל פיהם טהור עולה הדבור תורה הטהור שלהם עד לאותו מקום  

דה הוד  עד  שמתפשטת  עילאה  בינה  דהיינו  לכרובים  השפע  נשפע  שמשם  ומה גבוה  הכרובים  שני  עד  יינו 
 שמעורר אותה זה ההבל הטהור של התינוקות שב"ר. 

בדבורם   שהם  התינוקות  אל  ובא  התינוקות  מכח  למשכן  יורד  הטהור  העליון  שההבל  סגור  מעגל  כמו  והוא 
 הטהור מעוררים אותו לרדת וכל עליה וירידה בהכרח בכח הצדיק יסוד. 

תשב"ר. כי הצדיק הוא הרועה של התשב"ר שמעלה את דבורם  וזהו שהצדיק עושה משכן שממנו מקבלים ה
הכלי   שהם  התינוקות  מקבלים  וממנו  למשכן  לרדת  שלתשב"ר  להבל  הדומה  רוחני  הבל  לעורר  למעלה  מ"ן 

 היותר מוכן להבל הזה.  
ומה הוא ההבל הזה עיין תורה לז אות ד' שהוא בחי' אוירא דא"י מחכים ווזה מבואר בספרים שנשפע בארץ  

קא מכח שתמיד עיני ה"א בה וכו' ובתורה מ' תנינא מבואר דהיינו עיני הצדיק ומבואר בספרים שקדושת א"י דיי 
כיצד   לזה כמבואר בזהר  דהיינו מלבד מה שהיה המקום מסוגל  לפני פטירתו.  היא מכח הסתכלות משה בה 

א דמחכים נתחדש  נתגלה א"י לאברהם כי היא מיוחדת שאינה תחת שר אלא רק תחת הקב"ה אעפ"כ האויר
 ע"י הסתכלות משה רבנו. 

 
סוד המשכן   יבאר  בית המכוון בציורו עתה  דהיינו  )כמבואר בחז"ל(.  נראה שמשכן לשון משכון  ויסוד העניין 

ישכח  ית' השוכנת עמנו כמו משכון של לווה אצל המלווה שעי"ז מבטיח שהלווה לא  להיות כלי לאלוקותו 
שהוא צינור המחבר שמים וארץ כמ"ש כי כל בשמים ובארץ רק הוא יכול  אותו, ואת האלוקות הזו רק הצדיק  

והכלל  שלעשות   לאלוקות,  משכן  יהיה  הגשמי  שפע  ש המשכן  לזה  שקדם  בהכרח  מלמעלה  היורד  שפע  כל 
הצדיק ע"י שמעלה מ"ן את כל   ההעולה מלמטה לעורר אותו ושפע זה הוא מיין נוקבין ואת המשכן הנ"ל עוש

 . דבת לב שמלקט מתפלות הצבור הרצונות הטובים ונ
 

בחי'  א לז   עיין  בתורה  בני    כזו  בכבוד  דהיינו  הזהרו  הנפש  ויתגלה  יצא  ימשך  הכבוד  ע"י  לכן  הנפשות  שרש  הכבוד  כי  שם  מבאר  ע"ה 
 התורה שלהם.

 בתורה ע' שהיה לו כח המושך עי"ש   כמבואר   ב
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דהיינו שרועה   [ג ]   שיש בכל דור ודור רועה, והוא בחינות משה, שהוא רעיא מהימנאודע  

האמונה דהיינו  הרוחני  וחיותם  מזונם  מרעה  אל  העם  וזה הרועה הוא עושה משכןאת  דירה    ,  דהיינו 
בעוה"ז למטה  כאן  ישראל/  , להקב"ה  של  הטובות  מהנקודות  שעשוי  ישראל כדמ  \דבית  שבנו  במשכן  צינו 

וזה רק ע"י   במדבר מנדבת כל ישראל דייקא שהכל הביאו אל משה שרק הוא יש בכוחו להקים את המשכן, 
 . \ההנקודות טובות של רצון טוב ונדבת לב שקיבל מישראל/

 
ת של  פה  ההבל  עניין  יבאר  חטא  י עתה  בו  שאין  רבן  בית  של  "נוקות  חז"ל  רבן לשון  בית  שהם    "של  הכוונה 

הדבור הוא הבל פה הבא מהריאה ונחתך בה' מוצאות הפה   אצל רבי, וביאור מעלתם נראה כי   לומדים תורה
והבל דבור  באדם    .ונעשה  שניתן  הדיבור  כח  בחי'  דהיינו  הקב"ה  של  פיו  לרוח  מרכבה  בחי'  הוא  הזה  והבל 

ממללא   רוח  והתרגום  חיים  רוח  בו  ויפח  זהדכתיב  במאמר  גילו  של  חטא  שה  קיט:  שבתב  וחז"ל  קל  אפילו 
ומכח זה נעשה מרכבה לחכמת   .\ז/ אזי הוא הבל קדוש  \ותינוק שלא חטא/  לכן אצל  ,הבל הזהפוגם בצדיקים  

בארץ.   להאיר  עליון  הבל  מעורר  התנוקות  של  שההבל  דהיינו  העליונה.  ד'  התורה  אות  לז  בתורה  ומבואר 
שאוירא דא"י מחכים ע"י שתמיד עיני ה"א  שהוא בחי' אוירא דא"י מחכים ומבואר בספרים )כגון פרי הארץ(  

איתא  כן  תורה מ' תנינא שאוירא דא"י מחכים ע"י עיני הצדיק ו  בה מרשית השנה עד ואחרית השנה, גם עיין 
וכאן מבאר רבינו שההבל  בספרים שהסתכלות משה בארץ קודם הסתלקותו מזה נעשה אוירא דא"י מחכים.  

וב  הזה ידוע שהמשכן  כי  נראה  מהמשכן  בין  הוא  החיבור  הוא  כי  יב(  ד'  )שה"ש  העולם  צוואר  נקרא  יהמ"ק 
בחי' הצינור שדרכו מאירים השמים בארץ וממנו מתפשט    )כמבואר בלק"ה ערב ה' סוף אות לח(   שמים וארץ

יוצא הדבור מבין  תמיד ומשם מתפשט לכולה ולכן משם  עיקר בחי' עיני ה"א בארץ  על כל הארץ. לכן משם  
במשכ  הנמצאים  המשכן הכרובים  אל  יורד  התורה  חכמת  של  הטהור  נמצא שההבל  התורה.  יוצאת  ומשם  ן 

ויוצא מהמשכן ומתפשט אל לומדי התורה   אין בו חטא  ש הבל פיהם  להתלבש ב מכח הצדיק המרכבה ליסוד 
 ופגם.  

דיוק שהרבי של הת נוקות הוא הצדיק בבחי' שליח צבור שלהם מעלה את ההבל שלהם  י ואולי אפ"ל ביתר 
טא לעורר דוגמתו למעלה ולהורידו למטה בבחי' חכמת התורה הטהורה אל המשכן שהוא המקום שאין בו ח

הת מקבלים  ומהמשכן  השמים  את  הצדיק  מאיר  ששם  פיהם שנוקות  י בארץ  בהבל  התורה  החכמת  תתלבש 
 שאין בו חטא.  וזהו: 

 
 רועה נאמן. כך מכונה משה רבינו בהרבה מקומות בזוהר ובפרט בכל המאמרים שהתגלה ובא אל רשב"י וחבורתו וגילה להם סודות.  ג

 ' אות ו' שרק הצדיק יכול להקים את המשכן מתפילות ישראל שהן אבריו בתורה ב  כמבואר  ד
ה ַעל    -מבואר בלק"ה השכמת הבקר א' ד'    עניין זה   ה  ֶׁ ַרְך ְלמש  ְתב ָ ם יִּ ֵּׁ ה ַהש   ְתַרצ ָ נ ִּ ֶׁ ש  ה    -ְוָאז כ ְ ו  ַאַחר ַמֲעֹשֵּׁ ל  ל ֲאפִּ ָראֵּׁ ֹשְ ָכל יִּ ָצא טֹוב ב ְ ָ מ  ֶׁ י ש  ְידֵּׁ

ה   ֶׁ מֹש  י  כ ִּ "ל,  נ ַ ַ כ  ל  גֶׁ ְוַעל  ָהעֵּׁ הו א,  י טֹוב  כ ִּ אֹותֹו  א  רֶׁ ֵּׁ ַות  ב'(  יַנת )שמות  ְבחִּ ב ִּ ֹו טֹוב  ל  ֻּ כ  ו     -ָהָיה  ל  ֲאפִּ ָחד  ָכל אֶׁ ב ְ ֹוב  ַהט  ְמצֹא  לִּ יד  מִּ ָ ת  ַֹח  כ  לֹו  ָהָיה  ן  ֵּׁ כ 
ְוַעל   "ל.  נ ַ ַ כ  ל  ָראֵּׁ ֹשְ יִּ י  עֵּׁ ְ ֹוש  ַהפ  ו ָ   -ב ְ צִּ ַוֲאַזי  "ל,  נ ַ ַ כ  ַרְך  ְתב ָ יִּ ם  ֵּׁ ַהש   ה  ְתַרצ ָ נִּ זֶׁה  י  ת  ְידֵּׁ אכֶׁ ְמלֶׁ לִּ ֹו  ב  לִּ ְדַבת  נִּ ָחד  ל אֶׁ כ ָ יא  בִּ י ָ ֶׁ ש  ן  ָ כ  ְ ש  ַהמ ִּ ת  אכֶׁ ְמלֶׁ ַעל  ם  ָלהֶׁ ה 

ַהט   ֹו  ב  לִּ ְדַבת  נִּ יא  בִּ הֵּׁ לֹו  ָהָיה  ֶׁ ש  ֹוב  ַהט  י  פִּ כ ְ ָחד  אֶׁ ְוָכל  ָחד,  אֶׁ ָכל  ב ְ ֶׁ ש  ֹוב  ַהט  ר  ְמעֹורֵּׁ ָהָיה  י  כ ִּ ן,  ָ כ  ְ ש  נִּ ַהמ ִּ ן  ָ כ  ְ ש  ַהמ ִּ י  כ ִּ ן,  ָ כ  ְ ש  ַהמ ִּ ת  אכֶׁ ְמלֶׁ לִּ ל  ֹוב  כ ָ מִּ ְבָנה 
ת ְוַאְרגָ  לֶׁ ְתכֵּׁ ת ו  ֶׁ ף ו ְנחֹש  סֶׁ יַנת )שמות כ"ה( ָזָהב ָוכֶׁ חִּ הו  ב ְ ז ֶׁ ֶׁ ל, ש  ָראֵּׁ ֹשְ י ִּ ָחד מִּ ל אֶׁ כ ָ ר מִּ רֵּׁ ְתב ָ נ ִּ ֶׁ ֹוב ש  י  ַהט  פִּ ָחד כ ְ ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ יא כ ָ בִּ הֵּׁ ֶׁ ' ש  י ְוכו  נִּ ָ ָמן ְותֹוַלַעת ש 

ו ְנחֹ  ף  סֶׁ ָוכֶׁ ָזָהב  י  כ ִּ ֹו.  ל  ֶׁ ש  טֹוָבה  ה  ד ָ קֻּ ֶׁ ַהנ ְ ש  ל,  ָראֵּׁ ֹשְ י ִּ מִּ ָחד  אֶׁ ָכל  ב ְ ש   י ֵּׁ ֶׁ ש  ֹוב  ַהט  יַנת  חִּ ב ְ ם  הֵּׁ ֶׁ ש  ין,  יָלאִּ עִּ ין  ָונִּ ַהג ְ יַנת  חִּ ב ְ ם  הֵּׁ ְוכו '  ת  לֶׁ ְתכֵּׁ ו  ת  ֶׁ יַנת  ש  חִּ ב ְ הו   ז ֶׁ
ש   י ֵּׁ ֶׁ ש  ֹות טֹובֹות  ד  קֻּ ַהנ ְ ַהְינו   ין,  יאִּ ַסג ִּ ין  ָונִּ ג ְ מִּ ים  לו לִּ כ ְ ם  הֵּׁ ֶׁ ש  ר,  אֵּׁ ָ ְתפ  ָך אֶׁ ב ְ ר  ֶׁ ֲאש  ל  ָראֵּׁ ֹשְ ם  יִּ הֶׁ ב ָ ֶׁ ש  ים  חו תִּ ְ ַהפ  ב ְ ו   ל  ֲאפִּ ה טֹוָבה  ד ָ ְנקֻּ ל  ָראֵּׁ ֹשְ י ִּ מִּ ָחד  אֶׁ ָכל  ב ְ  

ינַ  חִּ "ל. ְוזֶׁה ב ְ נ ַ ַ ם כ  הֶׁ ר ב ָ אֵּׁ ָ ְתפ  ַרְך מִּ ְתב ָ ם יִּ ֵּׁ ר )ל"ד ח"א( ְוַהש   ָמקֹום ַאחֵּׁ ְמבָֹאר ב ְ ַ רֹו, כ  ֲחבֵּׁ ין ב ַ אֵּׁ ֶׁ ְ ַמה ש   ש  ש  ְוַהמ ִּ ְקד ָ ית ַהמ ִּ בֵּׁ ין ָהיו  ב ְ ָונִּ יַנת ָזָהב  ת ַהג ְ חִּ ן ב ְ ָ כ 
ם ב ְ  הֵּׁ ֶׁ ֹות טֹובֹות, ש  ד  קֻּ ל ַהנ ְ ים כ ָ לו לִּ ם ָהיו  כ ְ ָ י ש  ֹוב, כ ִּ ֹו ַהט  ב  ְדַבת לִּ נ ִּ ָחד מִּ ל אֶׁ יא כ ָ בִּ הֵּׁ ֶׁ ף ְוכו ' ש  סֶׁ ל, ְוַעל  ָוכֶׁ ָראֵּׁ ֹשְ י ִּ ָחד מִּ ָכל אֶׁ ש  ב ְ י ֵּׁ ֶׁ ין ש  אִּ ָ ל  ין עִּ ָונִּ יַנת ג ְ חִּ

ָאז    - ֶׁ ל ש  גֶׁ ה ָהעֵּׁ ן ַאַחר ַמֲעֹשֵּׁ ֵּׁ "ל, ַעל  כ  נ ַ ַ ל כ  ָראֵּׁ ֹשְ י ִּ ָחד מִּ ָכל אֶׁ ש  ב ְ י ֵּׁ ֶׁ ֹות טֹובֹות ש  ד  קֻּ ְמצֹא ַהנ ְ ׂש ְולִּ ֵּׁ ה ְלַחפ  ֶׁ ְצַרְך מֹש  ת    -הֻּ אכֶׁ ו  ַעל ְמלֶׁ ְצַטו  ְיָקא נִּ ן ָאז ד ַ כֵּׁ
חָֹרה אֲ  ְ ש  הו ,  ְוזֶׁ "ל.  נ ַ ַ כ  "ל  ַהנ ַ ֹות טֹובֹות  ד  קֻּ נ ְ ז ֶׁה מִּ מִּ ְבָנה  נִּ ן  ָ כ  ְ ש  ַהמ ִּ י  כ ִּ ן,  ָ כ  ְ ש  י  ַהמ ִּ י    -נִּ ֲאנִּ ְוָנאָוה  ל,  גֶׁ ָהעֵּׁ ה  ַמֲעֹשֵּׁ ֹות    -ב ְ ד  קֻּ נ ְ ב ַ ַהְינו   ן.  ָ כ  ְ ש  ַהמ ִּ ת  אכֶׁ ְמלֶׁ ב ִּ

"ל  נו  ַהנ ַ י ַרב ֵּׁ ְברֵּׁ דִּ ָבן ב ְ ן מו  "ל. ְוכֵּׁ נ ַ ַ ן כ  ָ כ  ְ ש  ת ַהמ ִּ אכֶׁ יַנת ְמלֶׁ חִּ ם ב ְ הֵּׁ ֶׁ י, ש  ַעְצמִּ א ב ְ י מֹוצֵּׁ ֲאנִּ ֶׁ ַעל  טֹובֹות ש  ֶׁ ין    -, ש  ֹוְצאִּ מ  ֶׁ ֹוב ש  י ַהט  ל,  ְידֵּׁ ָראֵּׁ ֹשְ י ִּ ָחד מִּ ָכל אֶׁ ב ְ
ְוַעל    -ַעל   ן.  ָ כ  ְ ש  ַהמ ִּ ְבָנה  נִּ זֶׁה  י  ינ   -ְידֵּׁ חִּ ַהב ְ ל  כ ָ ע  יֹודֵּׁ הו א  "ל,  נ ַ ַ כ  ן  ַחז ָ יַנת  חִּ ב ְ הו א  ֶׁ ש  ל  ָראֵּׁ ֹשְ יִּ ב ְ ש   י ֵּׁ ֶׁ ש  ֹוב  ַהט  ל  כ ָ ְמצֹא  לִּ כֹול  י ָ ֶׁ ש  זֶׁה  ן  ֵּׁ ְנַין  כ  עִּ ב ְ ש   י ֵּׁ ֶׁ ש  ֹות 

הַ  ָחד מֵּׁ ל אֶׁ ל כ ָ ֶׁ ן ש  ָ כ  ְ ש  ן הו א ַעל  ַהמ ִּ ָ כ  ְ ש  ְנַין ַהמ ִּ ר ב ִּ ק ַ י עִּ ם. כ ִּ ָ ן ש  "ל, ַעי ֵּׁ ים ַהנ ַ יקִּ ד ִּ י זֶׁה, ַעל    -צ ַ נו     -ְידֵּׁ י ַרב ֵּׁ ְברֵּׁ ב ד ִּ יטֵּׁ ים הֵּׁ רִּ ָ ש   ָבזֶׁה ְמקֻּ "ל. ו  ֹוב ַהנ ַ י ַהט  ְידֵּׁ
ב:  יטֵּׁ ם הֵּׁ ָ ן ש  "ל, ַעי ֵּׁ  ַהנ ַ

 יין תורה יא.וע   כדמשמע במהרש"א שם.    הידוע של פגם הבריתהכוונה לחטא    ובעיקר   ו
וזמ"ש אמאי אשתזיבו בגין הניצנים נראו בארץ    -פרשת בראשית    -מאמרי ספר הזוהר מהרב הגדול זלה"ה    -מאמרי רשב"י    שער עיין    ז

זהב   תורי  לקבליהון  עלמא אשתזיב  דעלמא  רביין  אינון  ובגין  באוריתא  דלעאן  ינוקי  קל  דאתגליין  לאבהן  וגרים  עלמא  מקיים  ומאן  כו' 
הבל  נעשה לך א  התינוקות  לימוד  ומה גם  הוא התורה  קיום העולם  הנה  זהב.  שנים כרובים  עולמין דכתיב ועשית  רביין  ינוקי  ילין אינון 

שאין בו )דף ח' ע"א( חטא הוא המעלה המלכות למקום שאין קליפו' שולטי' ונגלים האבות העליונים במוחותיה ותרין דרועין וגופא דילה  
דם למעלה נצח והוד עליונים דאתפשטת אימא עלאה בהם עד הוד כנודע ואלו הם תינוקות של בית רבן היא  כנ"נ וסוד תינוקות אלו כנג 

את   מעוררים  התחתוני'  ואלו  כלל  חטא  ולא  פגם  שם  מגיע  שאין  חטאו  שלא  האצי'  כל  של  חו"ב(  )נ"א  רבן  שהיא  לחכמה  בית  בינה 
נים כרובים זהב בסוד אימא עלאה שהיא זהב כנודע ואלו תרין כרובים  העליונים להמשיך לה האבות במוחותיה ובזרועותיה ואלו הם ש

וקול התור   דילה כמו )ד"ש ד"ו ע"א( שיש למלכות תרין כרובים לעורר את האהבה בסוד וימצא דודאים בשדה שדה של תפוחין ואמר 
כי בתחילה מתעוררין הכרובים התחתונים    ולא וקול תורין כי הוא סוד נצח ובו כליל הוד כמו שפרשתי למעל' ואמנם הכל עולה בהדרגה 

 ואח"כ העליונים: 



 3קכב.               מוהר"ן                               רפב תורה       ליקוטי                                            

בו חטא  חשתנוקתודע   כן    [ט]   של בית רבן מקבלים הבל פיהם שאין  ועל  מזה המשכן, 

מ"ר צו פ'  }  ויקרא אל משה  [י]   תינוק כשמתחיל לקרות ולהכנס בתורה, הוא מתחיל מןה
זעירא    [,יא{]ז אלף  ק  [,  יב]שהוא  שאז  המשכן,  הקמת  מגמר  מדבר  ויקרא  השם   או  ר  כי 

ועל כן משם מתחילין התינוקת והתחיל לדבר עמו מהמשכן,  , כי משם מקבלין  יג יתברך 
 :  ולהכנס לתוך התורההבל פיהם כנ"ל, ומשם מתחילין לקרות 

 
בחינתו לפי  משכן  בונה  שבדור  צדיק  כל  כן  משכן  בונה  הדור  שצדיק  שכמו  יבאר  תנוקות    \יד/עתה  לו  ויש 

ומאות   עשרות  שרי  בחי'  הוא  שבדור  צדיק  שכל  כנ"ל  ונראה  בונה.  שהוא  מהמשכן  פיהם  הבל  שמקבלים 
שת  \טו/ ואלפים והתנוקות  שתחתיו  נפשות  אותם  של  צבור  השליח  מהמשכן  חוהוא  פיהם  הבל  מקבלים  תיו 

 ., כי עיקר המשכן הוא מכח ההבל פה שלהם שמעלה מ"ן לעורר את השפעת האלוקות למשכן בונה אשהו

כי בכל אחד ואחד יש בו בחי'    .שכל הצדיקים שבדור כל אחד ואחד הוא בחי' רועהודע  

וקות הבל  ו, הוא עושה בחי' משכן, שמשם מקבלין התיננתמשה, וכל אחד ואחד לפי בחי
שהם    טזו, לפי בחי' המשכן שהוא עושה, כמו כן יש לו תינוקת נתפיהם כנ"ל, וכ"א לפי בחי

שהם מקבלין הבל    יזמקבלין משם, נמצא שיש לכל אחד ואחד מצדיקי הדור, סך תינוקת 
   .ו כנ"לנתפיהם ממנו, כל אחד לפי בחי

 
ורעי את   [יט' ]ר שנאנתפסין על עון הדו  יחוזה בחי' מה שארז"ל )שבת לג ע"ב( שתינוקת 

הרועים משכנות  על  על    גדיותיך  וזהו  הרועים  על  הרועיםשמתמשכנין  שהם  משכנות   ,
אחד   שכל  שבדור,  הצדיקים  דהיינו  הרועים,  של  המשכנות  מבחי'  פיהם  הבל  מקבלין 

  ן ם התנוקות נתפסין על עוון הדור דהיינו שנפשוי נראה הכוונה כיון שלמדו חז"ל שהת   :  עושה משכן כנ"ל
כמו משכון אצל הקב"ה שעם ישראל לא יפרעו חובם אזי יקח לעצמו את המשכון ולמדו זאת מהפסוק משכנות 
ואולי   הנ"ל שהתנוקות מקבלים מהרועים  עניין  בפסוק  לכאן אלא שרמוז  שייך  לא  רועים  הרועים שלכאורה 

והטעם כנ"ל כיון    אפ"ל שמזה בעצמו לומדים גם הטעם שדווקא התנוקות הם המשכון של ישראל אצלו ית'

 
 תינוקת שהם מקבלין, )וכן כל הלשון שם שונה מכאן(  -בדפו"ר   , שתנוקות  -נוקת, מתרצו י שת  -תרלד ב   ח 

 ועי"ש סוף אות ו'    אות ד'  שבת קיט. ועיין לעיל תורה לז   ט 

וגו' מה  אמר רב המנונא לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו    :שבת דף קיט  בה תינוקות של בית רבן שנאמר שפוך על עולל בחוץ 
בחוץ  תגעו במשיחי אלו  ......  ...   טעם שפוך משום דעולל  תרעו אל  ובנביאי אל  במשיחי  תגעו  רב מאי דכתיב אל  יהודה אמר  אמר רב 

לקיש משום רבי יהודה נשיאה אין    ובנביאי אל תרעו אלו תלמידי חכמים אמר ריש  ( פרש"י כי הדרך למשחן בשמן )   תינוקות של בית רבן 
העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן אמר ליה רב פפא לאביי דידי ודידך מאי אמר ליה אינו דומה הבל שיש בו חטא  

יש לקיש  להבל שאין בו חטא ואמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש ואמר ר 
   .לרבי יהודה נשיאה כך מקובלני מאבותי ואמרי לה מאבותיך כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחריבין אותה 

היא יראת ה' טהורה. כמ"ש נושא אדום אשה ואח"כ לומד תורה הוא  תורה אף שהיא רק בהבל אבל כיון שאין בו חטא    עי"ש מהרש"א 
 עיקר פגם ההבל הוא פגם הברית.יראת ה' טהורה.  נראה כוונתו לרמוז ש

 ויקרא א' א'  י

 ר ש"ע קסה י'עי"ש פסקא ג' מפני מה מתחילין לתנוקות בת"כ ולא בבראשית יבואו טהורין ויתעסקו בטהורין. ועיין בעש"ט עה"ת לר"ה ויו"כ אות יב. וקיצו   יא 

 .ופ' מצורע דף נ"ג שערי אורה ספירה ראשונה דף י"א וריקאנטי פ' זו ובספר פענח רזא זוהר פ' ויחי דף רל"ד ודף רל"ט  עיין ויקרא א' א' ובמנחת שי שם ציין לעיין    יב 

 נוקותי תה  -לו נוקת, מתר י תה  -תרלד גם בדפו"ר ו   יג

בין ממטה למעלה ובין ממעל הלמטה    כי צדיק   יד ובארץ דהיינו שרק הוא בכוחו לחבר שמים וארץ  יסוד עולם הוא בחי' כי כל בשמים 
ידו זה את החכמה שתאיר בארץ במשכן    לכן בהכרח שרק על  עולה ההבל של תנוקות לעורר החכמה עילאה ורק הכוחו להוריד מכח 

 וממנו לחוץ.  

שכמו  טו שרי    וצ"ל  וכן  האלף  שר  שתחת  האלפים  בכלל  הם  מאות  שרי  כן  הדור  צדיק  שתחת  ישראל  מכלל  חלק  הם  אלפים  ששרי 
ראל הם בחי' קומה והראש שבה הוא רועה בחי' משה שבונה משכן ויש לו  העשרות נמצא שבכל בחי' כלול כל הבחינות וכן עשרה מיש

משרי   שמקבלים  התנוקות  וכן  מאה  שר  הוא  שלה  שהראש  קומה  הם  כאלה  מנינים  עשר  כל  וכן  ממנו  פיהם  הבל  שמקבלים  תנוקות 
 העשרות מקבלים גם ממנו וכו' שכל עשר מאות הם אלף.

 קות תינו   -תינוקת, מתרלו    –גם בדפו"ר תרלד    טז
 תינוקות  -תינוקת, מתרלו   –גם בדפו"ר ותרלד    יז

 שתינוקות   -שתינוקת, מתרלו   –שתנוקות, בתרלד    –בדפו"ר    יח 

 ם א' ח'י שיר שיר ה   יט 



 4קכב.               מוהר"ן                               רפב תורה       ליקוטי                                            

 ,שהם המ"ן שמעלה הצדיק הרועה להש"י ועל ידו מוריד וממשכן הקב"ה את אלוקותו אצלינו למטה במשכן 
     משכון אצלו. יםנעשבעצמם  דהיינו התשב"ר הםמשכן אצלינו תלהית' לכן מה שגורם לו 

 
לו, וכמה  השייכים    כלידע כל זאת, דהיינו לדעת כל צדיק וצדיק, איזה הם התינוקת   אך

מי  דע,  הסוף.  עד  מהם  שיבא  והדור  בזה,  שיש  הבחינות  כל  ולידע  ממנו,  מקבלין  הם 
 שיוכל לעשות ניגונים הנ"ל, הוא יכול לידע כל זה. 

היכן   רואה  יא( באמת אמרו החזן  )שבת  סוד משארז"ל במשנה  קוראים.  כאוזהו  תינוקת 

יכול להיות חזן וש"ץ להתפלל כב  ,, דהיינו מי שיכול לעשות הנגונים הנ"ל החזן שהוא 

, היינו אצל איזה צדיק  קורין  כג היכן התינוקת הוא רואה ויודע    ,לפני העמוד כנ"ל

וצ"ע לאיזה צורך יש עניין    :  ל פיהם, שעל ידו הם קוראין ונכנסין בהתורה כנ"לבהם מקבלין ה 
צריך  רואה שיש עליהם איזה דין  שנוקות  י לדעת זאת. ואולי הצדיק הדור צריך לדעת כל זה כדי לשמור על הת

. וצ"ע לדעת מי הרועה שממנו מקבלים שבגלל עון העם שתחתיו מתמשכנים אלו התנוקות וידע להוכיח אותם.
 וצ"ע למה צריך לדעת הדור שיבא מהם עד הסוף. 

 
 לתורה רפב  חברותאעד כאן ביאור 

 

 : תהלה לאל אחרון וראשון   ראשון. הר  ם ונשלם ספת
 

 
 התינוקות   -התינוקת, מתרלו   –איזה התינוקת שייכים, בתרלד    -בדפו"ר   כ 

 התינוקות   -תינוקת, מתרלו   –גם בדפו"ר ותרלד    כא 

 נוסף בתקפא  מכאן עד כנ"ל )ט' תיבות(  כב

 התינוקות   -התינוקת, מתרלו   –התנוקת, בתרלד    -בדפו"ר   כג
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